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Abstract
The objectives of this study are to develop a causal relation model of factors affecting effectiveness of
demonstration school under the Office of Higher Education Commission and to investigate the conformity of such
developed factors affecting effectiveness of demonstration school under the Office of Higher Education Commission
to the empirical data. This research uses a sample size of 600 lecturers from 10 different demonstration schools
under the Office of Higher Education Commission in academic year 2017. A tool used for this research is a
questionnaire of 150 questions concerning the topics of instructional leadership, organization competency, learning
organization, organization commitment, community participation, and effectiveness of demonstration schools. It is
analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, skewness and kurtosis. The inferential statistics is
also used for correlation analysis in order to investigate the conformity of the measured model, linear structure
relation model and empirical data. The research results show that
1. Instructional leadership has direct positive influence on an effectiveness of demonstration School while
it has indirect influence through organization competency, learning organization, organization commitment, and
community participation with statistical significance at the level of 0.01. The obtained model can explain the
effectiveness of school at 89%
2. A linear structure relation model of factors affecting effectiveness of demonstration school under the
Office of Higher Education Commission conforms with empirical data (Chi-square = 486.91, df = 165, CMIN/DF = 2.95,
NFI = 0.99, GFI = 0.94, CFI = 0.95, RMSEA = 0.059, and RMR = 0.01).
Keywords : Effectiveness, instructional leadership, organization competency, learning organization, organizational
commitment, community participation

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�ำนวน 600 คน จาก 10 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางวิชาการ สมรรถนะองค์การ องค์การแห่ง
การเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วมของชุมชนประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต มีข้อค�ำถาม 150 ข้อ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
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สถิติเชิงพรรณนาใช้สถิติ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าไคสแควร์ (X2) และสถิตเิ ชิงอนุมาน เพือ่ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ เพือ่ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการวัด โมเดลสมการเชิงโครงสร้างตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตและภาวะผู้น�ำทางวิชาการส่งอิทธิพลทาง
อ้อมผ่าน สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โมเดลร่วมอธิบายประสิทธิผลโรงเรียนได้ ร้อยละ 89
2. โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=486.9, df = 165, ค่า CMIN/DF=2.95, ค่า NFI= 0.99,
ค่า GFI= 0.94, ค่า CFI= 0.95, ค่า RMSEA= 0.05, ค่า RMR=0.01)
ค�ำส�ำคัญ : ประสิทธิผล ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
โลกในปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันในการพัฒนาประเทศ
อย่างสูง เพื่อน�ำไปสู่ตลาดโลกยุคใหม่ทุกคนจึงจ�ำเป็นจะต้องเรียนรู้
ที่จะปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด
เวลา กระแสการเปลี่ ย นแปลงของสภาวการณ์ ป ั จ จุ บั น ในโลก
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ความก้ า วหน้ า และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีการกระจายอย่างกว้างขวางและไร้ขีดจ�ำกัดที่เกิดขึ้น
ท�ำให้โลกทัง้ หมดเชือ่ มโยงและสือ่ สารถึงกันอย่างรวดเร็ว ทุกประเทศ
ในประชาคมโลกให้ความส�ำคัญและเร่งพัฒนาเพือ่ ให้กา้ วทันกับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้โดยต่างมี
ความเห็นพ้องตรงกันว่า การศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ และเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศต่อไป
(สิทธิกร อ้วนศิริ, 2555, หน้า 65; ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2557, หน้า 1)
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ปี 2016-2017
ของสองสถาบัน คือ (Times Higher Education : THE) และ
(Quacquarelli Symonds : QS) โดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ระดับโลก ปี 2017-2016 (Times Higher Education World
University Rankings 2017-2016) กลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย
พบว่า มีมหาวิทยาลัยของไทย จ�ำนวน 9 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับ
ในปี 2017-2016 (Quacquarelli Symonds World University
Rankings: QS 2016-2017) สถาบันทีเ่ น้นชือ่ เสียงด้านวิชาการของ
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มหาวิทยาลัย พบว่า ประเทศสิงคโปร์ ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย
ในทวีปเอเชีย (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, 2559, ออนไลน์)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ ด้านคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยยังไม่ถึงระดับมาตรฐานสากล ถึงแม้จะมีแนวโน้มว่า
จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ ส อง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นในระดั บ นานาชาติ
การศึกษาไทย ยังไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเตรียม
ความพร้อมนักเรียนให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้
เท่าที่ควร แม้แต่การพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทุน
มนุ ษ ย์ ใ นอั น ดั บ ที่ 81จากทั้ ง หมด 134 ประเทศ สะท้ อ นว่ า
ประเทศไทยพัฒนาน้อยกว่าประเทศอื่น (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2558, หน้า 17-8)
การบริหารจึงเป็นกระบวนการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารสามารถที่
จะต้องใช้ทกั ษะทางการบริหารและแสดงบทบาทหน้าที่ รวมถึงเข้าใจ
สภาพแวดล้อมขององค์การสองลักษณะ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนมีจริยธรรมทางการบริหาร
ผู้บริหารจึงจะต้องมีความรู้หลายประเภท หลายชนิดในการบริหาร
แต่ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีความรู้อย่างเชี่ยวชาญ แต่จะต้องมีความ
สามารถในการบู ร ณาการวิ ช าการเหล่ า นั้ น เพื่ อ การบริ ห ารงาน
เพราะการปฏิบตั งิ านอย่างผูม้ คี วามรอบรู้ ย่อมท�ำให้เกิดความมัน่ ใจ
และมีความมั่นคงปลอดภัย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 10;
ประชุม รอดประเสริฐ, 2554, หน้า 316) จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง

ที่ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น จะต้ อ งด� ำ เนิ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิผลใน 5 ด้าน คือ ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ความพึงพอใจในงานของบุคลากร อัตราการขาดงานของบุคลากร
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยรวมของการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน เนื่องจากนโยบายด้านการศึกษาในปัจจุบัน
นั้น เป้าหมายจะเป็นตัวสะท้อนถึงมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพ
ของผลลัพธ์ที่โรงเรียนแต่ละแห่งผลิตขึ้น ฮอย์และมิสเกล (Hoy &
Miskel, 2013, pp. 305 -306) จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า มีปัจจัยส�ำคัญหลาย
ประการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ ภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน สมรรถนะขององค์การ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความมุง่ มัน่ ความผูกพัน บรรยากาศ
วัฒนธรรม โครงสร้างโรงเรียน สิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นทางวิชาการ
ประสิทธิภาพของครูและโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
(Steers, 1977; Bryk Schneider, 2002 ; Lunenburg & Omstein,
2001)
กลุ่มโรงเรียนสาธิตถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นองค์การที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการด้านการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลซึ่งจากการประเมินผล (PISA) ระดับชาติปี 2012
ผลการประเมิน PISA พบว่า มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีของ
ไทยทีเ่ ข้ารับการประเมินด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 6,606 คนจาก 239 โรงเรียนทุกสังกัด ซึ่งผลการประเมิน
พบว่ า ผลการประเมิ น ทั้ ง สามด้ า นของนั ก เรี ย นไทยแยกตาม
กลุ่มโรงเรียนจะพบว่า นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียนสาธิตจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
(Organisation for Economic Co-operation and Development:
CD) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, ออนไลน์) จากข้อมูลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบว่า
ปัจจุบันมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาจ�ำนวน 76 แห่ง
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) ถือเป็นเรื่องที่น่า
ยินดีในแง่ปริมาณ เพราะเมือ่ พิจารณาในแง่ดี คือ หากสถาบันเหล่านี้
จัดระบบการบริหารและการเรียนการสอนตามปรัชญาพิพฒ
ั นาการ
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพแล้ว นักเรียนซึง่ ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิต
ทุกแห่ง ย่อมเป็นผู้เข้าใจและใช้สิทธิตามครรลองประชาธิปไตย
สามารถแสวงหาศักยภาพภายในตนเอง มีความคิดที่เป็นระบบ
ปฏิ บั ติ ต นได้ เ หมาะสมในฐานะพลเมื อ งโลก และก้ า วน� ำ ความ
เปลี่ยนแปลงได้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตปัจจุบัน หาก
ทิศทางของโรงเรียนสาธิตไม่ชัดเจนหรือปราศจากความโดดเด่นจน
เรียกได้วา่ เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตแล้ว ก็คงจะต้องแสวงหา
ค� ำ ตอบร่ ว มกั น เพื่ อ เป็ น การปรั บ ระบบการจั ด การศึ ก ษาของ

โรงเรียนสาธิตให้กลับไปสู่ความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2553, หน้า 82 -81 )
จากผลการศึกษา (ประยูร อาษานาม และคณะ, 2545,
หน้า 27) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการจัดการ
และการบริหารงานโรงเรียนสาธิต พบว่า ปัญหาการบริหารงานใน
โรงเรียนสาธิตที่มีความส�ำคัญในระดับสูง 5 อันดับแรก ได้แก่
การขาดอัตราก�ำลัง อาจารย์มีชั่วโมงสอนมากเกินไป การเปลี่ยนตัว
ผูบ้ ริหารบ่อยเกินไป ผูบ้ ริหารโรงเรียนขาดอ�ำนาจ อาจารย์ขาดความ
สามัคคี และโรงเรียนสาธิตไม่มสี ภาพเป็นไปตามโรงเรียนตามปรัชญา
ของโรงเรียนสาธิต อันเป็นผลมาจากการขาดความชัดเจนในเรื่อง
การบริหารโรงเรียน เนือ่ งจากโรงเรียนสาธิตต้องสอนผูเ้ รียนทีต่ ำ�่ กว่า
ระดับอุดมศึกษาด้วย และสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาที่พบ
อยู่ในปัจจุบัน คือ ความไม่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานที่ก�ำหนด
บทบาทของ ภาระงาน อัตราก�ำลัง ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต
ซึง่ จะต้องมีการก�ำหนดให้อย่างชัดเจน ภาระงานทีส่ อนต�ำ่ กว่าระดับ
อุดมศึกษา ภาระงานทีต่ อ้ งสอนในระดับอุดมศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ไม่ได้มีอ�ำนาจอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
แนวทางปฏิบตั ภิ ายในโรงเรียน ทีจ่ ะสนับสนุนบุคลากรในปฏิบตั ติ าม
พันธกิจได้อย่างทั่วถึง เช่น การสนับสนุนให้มีการท�ำต�ำแหน่งทาง
วิชาการ ในขณะที่ไม่สามารถจัดรายวิชาที่สอนในระดับอุดมศึกษา
ได้ เพื่อให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตไปสอนในระดับอุดมศึกษา
จึงท�ำให้ไม่สามารถท�ำผลงานทางวิชาการได้ (สุขุมาล เกษมสุข,
สั มภาษณ์ , 19 ตุ ล าคม 2559; ชวลิ ต สู ง ใหญ่ , สั มภาษณ์, 1
พฤศจิกายน 2559)
จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษา
ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของโรงเรี ย นสาธิ ต
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อันจะเป็นข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนส�ำหรับการพัฒนาโรงเรียนสาธิต เพือ่ จะได้องค์ความ
รู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถน�ำข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสาธิต และพัฒนาสู่ความเป็นสาธิตที่แท้จริง ก่อให้
เกิดประสิทธิผลที่เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการ
ศึกษาในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาและ
จัดการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิง
สาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดล แนวคิดในการวิจัย
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย
ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ ทางการบริหารและทฤษฎีองค์การมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด
การอุดมศึกษาที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส�ำหรับการวิจยั ครั้งนี้
1. ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สมมติฐานของการวิจัย
โรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้วิจัย
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อาศั ย แนวคิ ด และข้ อ ค้ น พบทางการวิ จั ย ของนั ก การศึ ก ษาและ
สาธิต ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้วิจัย นักวิชาการหลายท่าน ประกอบไปด้วย 5 ตัวแปร ซึง่ ต่างก็เป็นปัจจัย
ได้มีการล�ำดับเชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆ สามารถ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดังนี้ 1) ปัจจัยภาวะผู้น�ำทาง
อธิบายเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ จากแบบจ�ำลองสมมติฐาน วิชาการ (McEwan, 1998; MacNeill, Cavanagh & Silcox, 2003;
ได้ดังนี้
Blasé & Blas,2001) 2) ปัจจัยสมรรถนะองค์การ (Lado et al.,
		 1.1 ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการส่งผลทางตรงและ 1992) 3) ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (Senge, 1990) 4) ปัจจัย
ทางอ้อมผ่าน สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพัน ความผูกพันต่อองค์การ (Porter & Steer, 1977) 5) ปัจจัยการมี
ต่ อ องค์ ก าร การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ไปยั ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ ส่วนร่วมของชุมชน (Epstein, 1995)
โรงเรียนสาธิต
2. ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารของโรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด
		 1.2 ปั จ จั ย สมรรถนะองค์ ก ารส่ ง ผลทางตรงต่ อ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูว้ จิ ยั อาศัยตามแนวคิดของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 305-306) โดยการ
		 1.3 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลทางตรงต่อ พิจารณาเป้าหมายของประสิทธิผลองค์การจากความสามารถใน
ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
การท�ำหน้าที่ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) ความส�ำเร็จในการบรรลุ
		 1.4 ปั จ จั ย ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารส่ ง ผลทางตรง เป้าหมาย 2) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 3) การลดอัตราการ
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
ขาดงานของบุคลากร 4) การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
		 1.5 ปั จ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนส่ ง ผลทางตรง 5) คุณภาพโดยรวมโรงเรียนสาธิต
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
2. โมเดลความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิ ง สาเหตุ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีส่ ร้างขึน้ มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โมเดลสมมติฐาน)
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบจ�ำลองโครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่มี
อิทธิผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั เพือ่
ศึกษาถึงตัวบ่งชี้ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต เพื่อก�ำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย และหลังจากนั้นจึงได้พัฒนาเป็นโมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ออกแบบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยได้นำ� ร่างแบบสอบถามทีส่ ร้าง
ขึ้นและน�ำแบบสอบถามนั้นไปปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา
ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�ำถาม
พร้อมทั้งตรวจสอบความครอบคลุมของจ�ำนวนข้อค�ำถามกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการ พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item
objective congruence: IOC) น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
out) กับโรงเรียนสาธิต ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ภายหลัง
การทดลองใช้ หาคุณภาพรายข้อ เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือโดยการ
วิเคราะห์ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination Power) โดยใช้เกณฑ์
ค่า r (Corrected item-total correlation) และน�ำไปหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล น�ำแบบสอบถามที่ผ่าน
การหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ แล้ ว ไปสอบถาม ครู อาจารย์
โรงเรียนสาธิตที่สังกัดคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ) มีทงั้ หมด 10 แห่ง จ�ำนวน 600 คนน�ำ
แบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์ และให้ค่าน�้ำหนักคะแนนตาม
ที่ก�ำหนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�ำ เร็ จ รู ป เพื่ อ หาค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของข้ อ มู ล ตั ว แปรที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต ค่ า ความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X2) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่ า ไคสแควร์ (X 2) และสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้สถิติโคแวเรียนซ์ (Covariance) หลัง
จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model) ของปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนสาธิต โดยใช้สถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลด้วย
โปรแกรม LISREL

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผล/น�ำเสนอปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ครู อาจารย์ ผู ้ ส อน
โรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
จ�ำนวน 2,127 คน ทัง้ หมด 21 แห่ง ทัง้ นีไ้ ม่รวมโรงเรียนสาธิตทีส่ งั กัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปีการศึกษา 2559 (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ,
2559, ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เนือ่ งจากการวิจยั ในครัง้ นีม้ จี ำ� นวนตัวแปรอยูท่ งั้ หมด
27 ตัวแปร ดังนัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจะต้องมีไม่นอ้ ยกว่าสัดส่วน
20 : 1 ตัวแปร (Linderman, Merenda, & Gold, 1980, p. 163)
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บต้องมีไม่น้อยกว่า 540 คน
ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์เผื่อความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลร้อยละ 10
ผู้วิจัยจึงจัดส่งแบบสอบถามจ�ำนวน 600 ชุด แบบสอบถามจะถูก
ส่งให้แก่โรงเรียนสาธิตทีส่ งั กัดคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทัง้ นีไ้ ม่รวมโรงเรียนสาธิตทีส่ งั กัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเก็บข้อมูล
กับครูอาจารย์ผสู้ อน โดยการเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบ
แบ่งชั้น (Stratified sampling) ได้โรงเรียนสาธิตทั้งสิ้นจ�ำนวน 10
โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
เพื่ อ ใช้ วั ด ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาทั้ ง หมดโดยการสอบถามครู อาจารย์
โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา แบ่งเป็น 6 ตอน ข้อค�ำถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามการรับรู้ของอาจารย์ผู้สอน ครอบคลุม 6 ตัวแปร
ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหาร ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับสมรรถนะองค์การ ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกีย่ วกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 4 แบบสอบถาม
เกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์การ ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสาธิต ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือการ
วิจัยซึ่งผ่านการหาคุณภาพโดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
โดยการหาค่า (Item-objective congruence: IOC) มากกว่า 0.5
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ทุกข้อ ส�ำหรับความเชื่อมั่นได้ (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบถามทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ .96 ซึ่ ง แสดงว่ า เครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ

สรุปผลการวิจัย

การทดสอบความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square
= 486.91, df =165, ค่า CMIN/ DF = 2.95, ค่า NFI = 0.99, ค่า
GFI = 0.94, ค่า RMSEA = 0.059, ค่า RMR = 0.012 ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่
ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการ (IL) และตัวแปรทั้งหมดมีอิทธิพลทาง
ตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.01 ดังข้อมูลในตารางที่ 1

ทีร่ ะดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.99, 0.96, 0.90, 0.83, 0.94 และ
ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการ (IL) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้วยขนาดอิทธิพล 0.23 ปัจจัยสมรรถนะองค์การ (OC) ไม่มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล -0.18 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้
(LO) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน (SE) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.24 ปัจจัยความผูกพัน
ต่อองค์การ (COMM) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน (SE)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.08
ปัจจัยการมีสว่ นร่วมของชุมชน (PT) อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล
โรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาด
อิทธิพล 0.11 และเมื่อพิจารณาค่า R-square พบว่า ทั้งนี้การส่ง
อิทธิพลของตัวแปรสังเกตได้จ�ำนวน 27 ตัว ผ่านตัวแปรแฝง 5 ตัวที่
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัด

ตารางที่ 1 ค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลร่วมของปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิง
สาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามสมมติฐานสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการ (IL) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ปัจจัยสมรรถนะองค์การ (OC)
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุม ชน (PT) ปัจจัยความผูก พัน ต่อองค์ ก าร
(COMM) และประสิทธิผลโรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสมการพยากรณ์ทสี่ ามารถ
ท�ำนายประสิทธิผลโรงเรียนในภาพรวมแล้วมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท�ำนายสูง โดยตัวแปรปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ร้อยละ
98 มีสมการพยากรณ์สงู สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยสมรรถนะองค์การ
(OC) ร้อยละ 91 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน (PT) ร้อยละ 81
และต�่ำสุด คือ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ (COMM) ร้อยละ 68
ทั้งนี้การส่งอิทธิพลของตัวแปรสังเกตได้จ�ำนวน 27 ตัว โดยผ่าน

ตัวแปรแฝง 5 ตัว ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีสมการพยากรณ์ที่สามารถท�ำนาย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89 ดังภาพที่ 2

1. ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการส่งผลทางตรงและทางอ้อม
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล ผ่านสมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อ
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ องค์ ก าร การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ไปยั ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
อุดมศึกษาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ภายในและตัวแปร โรงเรียนสาธิต ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
สังเกตจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ที่ก�ำหนดขึ้น
2. ปัจจัยสมรรถนะองค์การส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล
ตัวแปรสังเกตได้ 27 ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็น
บวก แสดงถึงความสัมพันธ์ทางเดียวกัน โดยมีค่านัยส�ำคัญทางสถิติ ของโรงเรียนสาธิต ผลการวิจัย พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
ทุกตัวแปร และโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ วิจัยที่ก�ำหนดขึ้น โดยตัวแปรสมรรถนะองค์การไม่ส่งผลทางตรงไป
โรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความ ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
3. ปั จ จั ย องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ส ่ ง ผลทางตรงต่ อ
เหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตอบ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต ผลการวิ จั ย พบว่ า เป็ น ไปตาม
ค�ำถามตามสมมติฐานการวิจัย แสดงเป็นรายข้อ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล สมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดขึ้น
4. ปั จ จั ย ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารส่ ง ผลทางตรงต่ อ
ของโรงเรียนสาธิต ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยผู้วิจัยได้มีการล�ำดับเชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต ผลการวิ จั ย พบว่ า เป็ น ไปตาม
สามารถอธิบายเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ จากแบบจ�ำลอง สมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดขึ้น
5. ปั จ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนส่ ง ผลทางตรงต่ อ
สมมติฐานได้ดังนี้
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต ผลการวิ จั ย พบว่ า เป็ น ไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดขึ้น

สรุปผลการวิจัย
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สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 โมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สร้างขึ้นมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าสถิติ
ดังนี้ Chi-square = 486.91, df = 165, p= 0.00, CFI= 0.95,
NFI= 0.99, CMIN/DF, = 2.95 GFI, = 0.94, RMSEA= 0.059,
RMR=0.012

อภิปรายผล

จากการวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครัง้
นี้ได้น�ำผลมาเสนอเป็นประเด็นเพื่ออภิปรายผล ดังนี้
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สาธิต ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มกี ารล�ำดับ
เชิ ง สาเหตุ แ ละผลระหว่ า งตั ว แปรต่ า งๆ สามารถอธิ บ ายเส้ น
ทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ จากแบบจ�ำลองสมมติฐานได้ดังนี้
		 1.1 ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการ จากผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรนี้ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยตัวแปรทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน ส่วนค่าอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลรวม อิทธิพลทางอ้อม พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น�ำ
ทางวิ ช าการ เป็ น ตั ว แปรที่ ส ่ ง ผลทางบวก ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสาธิต
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นผูช้ นี้ ำ� ในการก�ำหนดบทบาท
ในการท�ำงานของบุคลากรในโรงเรียน ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารมี
อิทธิผลทางความคิดต่อองค์การในกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย
ขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์นโยบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554) ได้ท�ำการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า
ภาวะผู้น�ำมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังที่ มาร์คส์และพรินที Marks & Printy
(2003) ได้ศึกษาพบว่า การมีภาวะผู้น�ำอาจารย์ใหญ่และคณาจารย์
มีนัยส�ำคัญทางบวกต่อความส�ำเร็จของโรงเรียนถือเป็นความรับผิด
ชอบที่จะต้องชี้น�ำคณาจารย์และให้ค�ำแนะน�ำและในการร่วมกัน
ตัดสินใจและในการส่งเสริมความร่วมมือ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557) ได้ศึกษา โมเดลความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาคกลางของ
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยภาวะผูน้ ำ� ทางด้านวิชาการของผูบ้ ริหารมี
อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นสอนศาสนาอิ ส ลามใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนีส้ รุ ยิ นั ทรัพย์ผล (2559) ได้ศกึ ษา
ปัจจัยด้านองค์การและภาวะผูน้ ำ� ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลุ่มน�้ำโขง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการและความผูกพันใน
องค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา
		 ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการจากการศึกษาวิจัย พบว่า
มีอิทธิพลทางตรงไปยังปัจจัยสมรรถนะองค์การไปยังประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็น
ก�ำหนดบทบาท รวมถึงวางนโยบายของหน่วยงานภายในองค์การใน
การสนับสนุนให้กับบุคลากร อาจารย์ในการท�ำงานภายในโรงเรียน
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการในโรงเรียน ถ้าผูบ้ ริหารโรงเรียน
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนจึงเพิม่ ขึน้
ฉะนั้นหากผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำทางวิชาการสูง จะมีอิทธิพลต่อการ
จัดท�ำนโยบายในการส่งเสริมสมรรถนะขององค์การ เพื่อให้พร้อมที่
ก้าวไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาการ
พั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห าร
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยสมรรถนะขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ถ้าหากองค์การที่มีความพร้อมในด้านสมรรถนะองค์การ
จะท�ำให้อาจารย์ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ
ในงาน จึงมีส่วนช่วยท�ำให้อาจารย์ท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การได้โดยตรง
		 ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ผ่านปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ ไปยังประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนสาธิต สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อค้นพบนี้อาจจะเป็นเพราะว่า หากผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการอยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนซึ่งจะท�ำให้บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อศักยภาพของตนเองและความเป็น

เลิศขององค์การ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสมาชิกเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
เพื่อยกระดับความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้
เกิดขึ้นกับองค์การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เพื่อน�ำไปสู่จุดหมายหลักและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับ นงลักษณ์ เรือนทอง (2550)
ที่ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนและพบเส้นทางอิทธิพลภาวะผู้น�ำ
ส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นผ่ า นปั จ จั ย การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และถาวร เส้งเอียด (2550) ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนพบว่า ตัวแปรที่มีผล
ทางอ้อมเชิงบวก ได้แก่ ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร และ
บรรยากาศโรงเรียน
		 ปัจจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ผ่านปัจจัยความผูกพันในองค์การไปยังประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ตัง้ ไว้ ข้อค้นพบนีอ้ าจจะเป็นเพราะหากผูบ้ ริหารโรงเรียน มีภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการสูง จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียน
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าภาวะผู้น�ำทางวิชาการเป็นตัวแปรที่มีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดง
พฤติกรรมผู้น�ำทางวิชาการให้เป็นที่ปรากฏชัดเจน ให้เป็นแบบ
อย่างแก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อท�ำให้บุคลากรในโรงเรียน ยกย่อง
เกิดความเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท�ำให้บุคลากรใน
โรงเรี ย นเกิ ด ความภาคภูมิใจ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรี ย นมั่ น ใจ
และมีความผูกพัน ความเป็นพวกเดียวกัน และมีความรักใคร่ของ
สมาชิกในองค์การในลักษณะการท�ำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน กับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์การ และ
มองเห็นว่าเป้าหมายขององค์กรก็เปรียบเสมือนเป้าหมายของตนเอง
มี ร ะดั บ ของความต้ อ งการที่ จ ะมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ งานให้ กั บ
หน่วยงานหรือองค์การ มีความพร้อมทีจ่ ะทุม่ เทแรงกายแรงใจในการ
ท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ เพือ่ ให้องค์การเจริญเติบโต ก้าวหน้าและ
มีชื่อเสียง ซึ่งสอดคล้อง (โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556, หน้า 67)
กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การนับเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อความ
เติบโตขององค์การ องค์การใดมีบุคลากรที่มีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การสูง ย่อมน�ำพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับ
รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554) ที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ภาวะผู้น�ำมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากพฤติกรรม
การบริหารมีผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียน

ปั จ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวก
ผ่านปัจจัยการมีสว่ นร่วมของชุมชนไปยังประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้
ไว้ ข้อค้นพบนีแ้ สดงว่าหากผูบ้ ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
สูง จะส่งผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนสาธิต ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญสูงที่สุดต่อความส�ำเร็จของโรงเรียนสาธิต ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เจย์เนส์และลี (Jeynes, 2007; Lee &Bowen, 2006)
ทีย่ นื ยันว่าการมีสว่ นร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ดังนัน้ การจัดการศึกษาให้ประสบผลส�ำเร็จ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย การร่วมติดตามประเมินผล คือการร่วม
ติดตามผลงานที่ท�ำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงาน
ร่วมคิดปรับปรุงให้งานดีขึ้น และรับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual
Benefit Participation) เป็ น การรั บ ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ร่วมชื่นชมยินดีในผลงานที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท�ำ ซึ่งน�ำไปสู่
ความสัมพันธ์ทดี่ แี บบสมานฉันท์ และมีความเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน
และสามารถแก้ปญ
ั หาของชุมชนได้ตรงตามเป้าหมายและท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ (sense of ownership) ร่วมกัน (Fan, 2001;
Gold, Simon, & Brown, 2002) 		
		 1.2 ปั จ จั ย สมรรถนะองค์ ก ารจากผลการวิ เ คราะห์
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้พบว่า อยู่ในระดับมากทุกตัว โดยตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทรัพยากรองค์การ ส่วนค่าอิทธิพลทางตรง
พบว่ า ปั จ จั ย สมรรถนะองค์ ก าร เป็ น ตั ว แปรที่ ไ ม่ มีอิท ธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ท�ำการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้
อาจเป็นเพราะว่า ตัวแปรดังกล่าวมีความแปรปรวนไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต โดยเฉพาะตัวแปรความ
พึงพอใจในงานของบุคลากร และตัวแปรการลดอัตราการขาดงาน
ของบุคลากร ที่จะท�ำนายประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสาธิต
ซึ่งอาจารย์โรงเรียนสาธิตมีความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับ รุจิราพรรณ คงช่วย (2554) ที่ศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผลการ
ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงาน มีอทิ ธิพลทางตรงและอิทธิพลรวม
เชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่า ความพึงพอใจใน
งานที่ดีจะส่งผลให้ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดี
ขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความพึงพอใจในงานเป็นเจตคติ
ที่ดีของอาจารย์ที่มีต่องานที่ท�ำ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลหลายๆ
อย่าง เช่น ค่าจ้างและสวัสดิการ การปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ
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ความเหมาะสมของปริมาณงาน สัมพันธภาพระหว่างเพือ่ นร่วมงาน
ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาความก้าวหน้าในวิชาชีพและอื่นๆ
มาประกอบกัน เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ความรู้สึกนี้จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานและ
จูงใจให้อาจารย์ต้องการท�ำงาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจ
และสติปัญญาในการท�ำงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งของ
ส่วนบุคคลและมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับ นภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ (2557) พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนควรให้
ความสํ า คั ญ กั บ บรรยากาศการทํ า งานในโรงเรี ย นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนด้านสวัสดิการค่าตอบแทนให้ครู อาจารย์ที่ทําหน้าที่สอน
และทําหน้าที่อื่นควบคู่กับการสอนในโรงเรียนคุ้มครองสิทธิให้มาก
ขึน้ และให้ครูได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บคุ ลากร
ในโรงเรียนมีความรู้สึกที่ดี และผูกพันต่อองค์การและมีความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์การของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร
		 1.3 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้พบว่าอยู่ในระดับมากทุกตัว โดยตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบวิธีการคิด พบว่า ปัจจัยองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า
การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ มี ค ่ า อิ ท ธิ พ ลเป็ น อั น ดั บ สู ง สุ ด
ผู้บริหารจึงควรที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนให้มีกลุ่มแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ และสร้างลักษณะนิสยั ใฝ่เรียนรู้ สอดคล้องกับ ธัญณัช
สีขาว (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียน
รู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม เขต 41 พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 1.4 ปัจจัยความผูกพันในองค์การ จากผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกตัว โดยตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติ
งานเพื่อองค์การ ส่วนค่าอิทธิพลทางตรง พบว่า ปัจจัยความผูกพัน
ในองค์การ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงว่าเมื่อความผูกพันในองค์การสูง จะท�ำให้ประสิทธิผล
ของการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ

172

วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

การอุดมศึกษาขึ้นตามไปด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าความผูกพันต่อ
องค์การจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิผลขององค์การเปรียบ
เสมือนเป็นตัวคอยกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใช้
ความพยายามอย่างมากในการท�ำงานให้กับองค์กร ท�ำให้ผลการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับดี และมีความเลือ่ มใสศรัทธาในเป้าหมายของ
องค์กร ความผูกพันต่อองค์การจะน�ำไปสูผ่ ลทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิผล
ของความส�ำเร็จขององค์การ สอดคล้องกับ Hellriegel et al. (2001,
p. 54) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะไป
สู ่ เ ป้ า หมายขององค์ ก รโดยตรงและมี ผ ลทางบวกต่ อ การวั ด
ประสิทธิผลขององค์กร และโสภิน ม่วงทอง (2553) ที่พบว่าปัจจัย
ความผูกพันของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน
		 1.5 ปัจจัยการมีสว่ นร่วมของชุมชน จากผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกตัว โดยตัวแปร
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสาร ส่วนค่าอิทธิพลทางตรง พบว่า
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารทางวิชาการทีม่ กี าร
สื่อสารที่ดี ใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสมในการสื่อสาร ถูกต้อง
ต่อสถานการณ์ จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูนักเรียน
นอกจากนัน้ การสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ครูและนักเรียน ผูบ้ ริหาร
ทีส่ ร้างความสัมพันธ์อนั ดี กับนักเรียน ครู และผูป้ กครอง จะส่งเสริม
ให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียน
ประสบความส�ำเร็จในการจัดการการศึกษาในที่สุดสอดคล้องกับ
เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
ควรให้ความส�ำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างครูนกั เรียน
ผู้ปกครอง และชุมชนตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันของทุก
ภาคส่วนร่วมไปกับการให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดเป้าหมายและ
สร้างความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
แนวทางการพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมให้หวั หน้ากลุม่ สาระการเรียน
รู้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ และการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการเพื่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นภายในสาระการ
เรียนรู้ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นล�ำดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ เจย์เนส์ และลี
(Jeynes, 2007; Lee & Bowen, 2006) ที่ยืนยันว่าการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น
การจัดการศึกษาให้ประสบผลส�ำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย การร่วมติดตาม ประเมินผล คือการร่วมติดตามผลงานทีท่ ำ� และ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการท�ำงาน ร่วมคิดปรับปรุงให้งานดีขนึ้

และรั บ ผลประโยชน์ ร ่ ว มกั น จึ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
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ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นสาธิ ต เป็ น อย่ า งมาก หากจะเกิ ด ชวลิต สูงใหญ่. (1,2559 พฤศจิกายน). ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิต
ประโยชน์อย่างยิง่ หากได้มกี ารพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
มศว (ฝ่ายมัธยม). สัมภาษณ์.
ของโรงเรียนสาธิต เพราะภาวะผู้น�ำทางวิชาการตัวแปรที่ศึกษา ถาวร เส้ ง เอี ย ด. (2550). ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการมีอิทธิพล
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
เหนือบุคคลอืน่ ด้วยการโน้มน้าว จูงใจ และสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน.
เพื่อนและในหมู่ครู หรือชี้น�ำบุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
โดยการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชน ท�ำให้เกิดความตระหนักและ
การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เข้ า ใจในการจั ด การศึ ก ษา โดยมุ ่ ง เน้ น การเรี ย นการสอนที่ มี ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง. (2557). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิภาพ จนน�ำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจน
ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการสอนของอาจารย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค
ซึ่ ง เป็ น ภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการเป็ น ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
กลางของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,
ประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนสาธิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ,
2. ผลการวิ จั ย พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
ประกอบด้วย ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจใน ธัญณัช สีขาว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียน
งานของบุคลากร การลดอัตราการขาดงานของบุคลากร การลด
รู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยรวมของการบริหาร
การศึกษามัธยม เขต 4. ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
จัดการภายในโรงเรียน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียน หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
วิชาการบริหารการศึกษา, บันฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ควรน�ำไปใช้เพือ่ การตรวจสอบความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษา
ราชภัฏพิบูลสงคราม.
ของโรงเรียน และเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ นงลั ก ษณ์ เรื อ นทอง. (2550). รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย น
ทางการศึกษาต่อไป
ที่มีประสิทธิผล. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขา
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
วิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
1. ควรมีการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ศิลปากร.
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน นภาลั ก ษณ์ รุ ่ ง สุ ว รรณ. (2557). การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย การ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ เพื่อท�ำให้ผลการ
บริ ห ารจั ด การที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา
วิจัยมีความครอบคลุมทุกด้าน
ในโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
2. ควรศึ ก ษาวิ จั ย ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา. วารสารศึ ก ษาศาสตร์
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 250-230,)2(14.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสังกัดโรงเรียนสาธิตราชภัฏต่างๆ ประชุ ม รอดประเสริ ฐ . (2554). นโยบายและการวางแผน:
เพื่อยืนยันหรือเปรียบเทียบข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้
หลักการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์.
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