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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 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหต ุปัจจยัเชงิสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�านวน 600 คน จาก 10 โรงเรียน  

ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการ สมรรถนะองค์การ องค์การแห่ง

การเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วมของชุมชนประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต มีข้อค�าถาม 150 ข้อ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
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สถิติเชิงพรรณนาใช้สถิติ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ 

(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าไคสแควร์ (X2) และสถติเิชงิอนมุาน เพ่ือวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เพือ่ตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลการวัด โมเดลสมการเชิงโครงสร้างตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. ภาวะผู้น�าทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตและภาวะผู้น�าทางวิชาการส่งอิทธิพลทาง 

อ้อมผ่าน สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โมเดลร่วมอธิบายประสิทธิผลโรงเรียนได้ ร้อยละ 89

 2. โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้น ปัจจยัเชิงสาเหตทุีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนสาธติ สังกดัส�านกังานคณะกรรมการ

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�าส�าคัญ : ประสิทธิผล ภาวะผู้น�าทางวิชาการ สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วม 

ของชุมชน 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 โลกในปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันในการพัฒนาประเทศ

อย่างสูง เพื่อน�าไปสู่ตลาดโลกยุคใหม่ทุกคนจึงจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้

ที่จะปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด

เวลา กระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบันในโลก 

ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะ

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่มีการกระจายอย่างกว้างขวางและไร้ขีดจ�ากัดที่เกิดขึ้น

ท�าให้โลกทัง้หมดเชือ่มโยงและสือ่สารถงึกนัอย่างรวดเรว็ ทกุประเทศ

ในประชาคมโลกให้ความส�าคญัและเร่งพัฒนาเพือ่ให้ก้าวทนักบัโลก

ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้โดยต่างมี

ความเห็นพ้องตรงกันว่า การศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อสามารถแข่งขันกับ

นานาประเทศได้ และเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศต่อไป 

(สิทธิกร อ้วนศิริ, 2555, หน้า 65; ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา, 2557, หน้า 1)

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ปี 2016-2017  

ของสองสถาบัน คือ (Times Higher Education : THE) และ 

(Quacquarelli Symonds : QS) โดยผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั

ระดับโลก ปี 2017-2016 (Times Higher Education World 

University Rankings 2017-2016) กลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย  

พบว่า มีมหาวิทยาลัยของไทย จ�านวน 9 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับ

ในปี 2017-2016 (Quacquarelli Symonds World University 

Rankings: QS 2016-2017) สถาบันทีเ่น้นช่ือเสยีงด้านวชิาการของ

มหาวทิยาลัย พบว่า ประเทศสิงคโปร์ ตดิอนัดบั 1 ของมหาวทิยาลยั

ในทวีปเอเชีย (ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2559, ออนไลน์)

 กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ ด้านคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศไทยยังไม่ถึงระดับมาตรฐานสากล ถึงแม้จะมีแนวโน้มว่า 

จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 

ที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพผู ้เรียนในระดับนานาชาติ  

การศึกษาไทย ยังไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเตรียม

ความพร้อมนกัเรยีนให้มศัีกยภาพในการแข่งขนักับประชาคมโลกได้

เท่าที่ควร แม้แต่การพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทุน

มนุษย์ในอันดับที่ 81จากทั้งหมด 134 ประเทศ สะท้อนว่า 

ประเทศไทยพัฒนาน้อยกว่าประเทศอื่น (ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2558, หน้า 17-8) 

 การบริหารจึงเป็นกระบวนการด�าเนินงานเพื่อให้บรรล ุ

จุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารสามารถที่

จะต้องใช้ทกัษะทางการบรหิารและแสดงบทบาทหน้าที ่รวมถงึเข้าใจ

สภาพแวดล้อมขององค์การสองลกัษณะ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก

และสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนมีจริยธรรมทางการบริหาร 

ผู้บริหารจึงจะต้องมีความรู้หลายประเภท หลายชนิดในการบริหาร

แต่ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้อย่างเช่ียวชาญ แต่จะต้องมีความ

สามารถในการบูรณาการวิชาการเหล่านั้นเพื่อการบริหารงาน  

เพราะการปฏบิตังิานอย่างผูม้คีวามรอบรู ้ย่อมท�าให้เกดิความมัน่ใจ

และมีความมั่นคงปลอดภัย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 10; 

ประชุม รอดประเสริฐ, 2554, หน้า 316) จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
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ที่ผู ้บริหารโรงเรียน จะต้องด�าเนินการพัฒนาโรงเรียนให ้มี 

ประสิทธิผลใน 5 ด้าน คือ ความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย  

ความพึงพอใจในงานของบุคลากร อัตราการขาดงานของบุคลากร 

อตัราการออกกลางคนัของนกัเรยีน คณุภาพโดยรวมของการบรหิาร

จัดการภายในโรงเรียน เน่ืองจากนโยบายด้านการศึกษาในปัจจุบัน

นั้น เป้าหมายจะเป็นตัวสะท้อนถึงมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพ

ของผลลัพธ์ที่โรงเรียนแต่ละแห่งผลิตขึ้น ฮอย์และมิสเกล (Hoy & 

Miskel, 2013, pp. 305 -306) จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า มีปัจจัยส�าคัญหลาย

ประการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ ภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน สมรรถนะขององค์การ 

การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ความมุง่มัน่ ความผกูพนั บรรยากาศ 

วัฒนธรรม โครงสร้างโรงเรียน สิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นทางวิชาการ 

ประสิทธิภาพของครูและโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน 

(Steers, 1977; Bryk Schneider, 2002 ; Lunenburg & Omstein, 

2001) 

 กลุ่มโรงเรียนสาธิตถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นองค์การที่มี

คณุภาพตามมาตรฐานในการจดัการด้านการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลซึ่งจากการประเมินผล (PISA) ระดับชาติปี 2012 

ผลการประเมิน PISA พบว่า มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีของ

ไทยทีเ่ข้ารับการประเมนิด้านคณติศาสตร์ การอ่าน และวทิยาศาสตร์ 

จ�านวน 6,606 คนจาก 239 โรงเรียนทุกสังกัด ซึ่งผลการประเมิน

พบว่า ผลการประเมินท้ังสามด้านของนักเรียนไทยแยกตาม 

กลุ่มโรงเรียนจะพบว่า นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียนสาธิตจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

(Organisation for Economic Co-operation and Development: 

CD) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, ออนไลน์) จากข้อมูลของ

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร พบว่า 

ปัจจุบันมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาจ�านวน 76 แห่ง 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) ถือเป็นเรื่องที่น่า

ยนิดใีนแง่ปรมิาณ เพราะเมือ่พจิารณาในแง่ด ีคอื หากสถาบนัเหล่านี้ 

จดัระบบการบรหิารและการเรยีนการสอนตามปรชัญาพพัิฒนาการ

ได้อย่างมคีณุภาพแล้ว นกัเรยีนซึง่ส�าเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนสาธิต

ทุกแห่ง ย่อมเป็นผู้เข้าใจและใช้สิทธิตามครรลองประชาธิปไตย 

สามารถแสวงหาศักยภาพภายในตนเอง มีความคิดท่ีเป็นระบบ 

ปฏิบัติตนได้เหมาะสมในฐานะพลเมืองโลก และก้าวน�าความ

เปลี่ยนแปลงได้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตปัจจุบัน หาก

ทิศทางของโรงเรียนสาธิตไม่ชัดเจนหรือปราศจากความโดดเด่นจน

เรยีกได้ว่าเป็นอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนสาธติแล้ว กค็งจะต้องแสวงหา

ค�าตอบร่วมกัน เพ่ือเป็นการปรับระบบการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตให้กลับไปสู่ความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ 

สังคมไทย (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2553, หน้า 82 -81 )

 จากผลการศึกษา (ประยูร อาษานาม และคณะ, 2545,  

หน้า 27) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการจัดการ

และการบริหารงานโรงเรียนสาธิต พบว่า ปัญหาการบริหารงานใน

โรงเรียนสาธิตที่มีความส�าคัญในระดับสูง 5 อันดับแรก ได้แก่  

การขาดอัตราก�าลัง อาจารย์มีชั่วโมงสอนมากเกินไป การเปลี่ยนตัว 

ผูบ้ริหารบ่อยเกนิไป ผูบ้รหิารโรงเรยีนขาดอ�านาจ อาจารย์ขาดความ

สามคัค ีและโรงเรียนสาธติไม่มสีภาพเป็นไปตามโรงเรยีนตามปรชัญา

ของโรงเรียนสาธิต อันเป็นผลมาจากการขาดความชัดเจนในเรื่อง 

การบรหิารโรงเรยีน เนือ่งจากโรงเรยีนสาธติต้องสอนผูเ้รยีนทีต่�า่กว่า

ระดับอุดมศึกษาด้วย และสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาท่ีพบ

อยู่ในปัจจุบัน คือ ความไม่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานท่ีก�าหนด

บทบาทของ ภาระงาน อัตราก�าลัง ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต  

ซึง่จะต้องมกีารก�าหนดให้อย่างชัดเจน ภาระงานทีส่อนต�า่กว่าระดับ

อดุมศกึษา ภาระงานทีต้่องสอนในระดบัอดุมศึกษา ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ไม่ได้มีอ�านาจอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

แนวทางปฏบิตัภิายในโรงเรียน ทีจ่ะสนบัสนนุบคุลากรในปฏบิตัติาม

พันธกิจได้อย่างทั่วถึง เช่น การสนับสนุนให้มีการท�าต�าแหน่งทาง

วิชาการ ในขณะที่ไม่สามารถจัดรายวิชาที่สอนในระดับอุดมศึกษา

ได้ เพื่อให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตไปสอนในระดับอุดมศึกษา  

จึงท�าให้ไม่สามารถท�าผลงานทางวิชาการได้ (สุขุมาล เกษมสุข, 

สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2559; ชวลิต สูงใหญ่, สัมภาษณ์, 1 

พฤศจิกายน 2559)

 จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษา 

ถึงปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต  

ทีเ่กีย่วข้องต่อประสทิธิผลองค์การของโรงเรยีนสาธติ สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา อันจะเป็นข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนส�าหรบัการพฒันาโรงเรยีนสาธติ เพือ่จะได้องค์ความ

รู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถน�าข้อค้นพบท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสาธิต และพัฒนาสู่ความเป็นสาธิตที่แท้จริง ก่อให้

เกิดประสิทธิผลที่เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการ

ศึกษาในอนาคต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาและ

จัดการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิง

สาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีนสาธติ สังกดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 

ความสัมพันธ ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สาธิต ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้วิจัย 

ได้มีการล�าดับเชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆ สามารถ

อธบิายเส้นทางอทิธพิลของตวัแปรต่างๆ จากแบบจ�าลองสมมตฐิาน

ได้ดังนี้

  1.1 ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการส่งผลทางตรงและ 

ทางอ้อมผ่าน สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรยีนรู ้ความผกูพนั

ต่อองค์การ การมีส่วนร่วมของชุมชน ไปยังประสิทธิผลของ

โรงเรียนสาธิต

  1.2 ป ัจจัยสมรรถนะองค ์การส ่งผลทางตรงต ่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต 

  1.3 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู ้ส่งผลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต 

  1.4 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การส่งผลทางตรง 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต 

  1.5 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลทางตรง  

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต

 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุ 

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา ทีส่ร้างข้ึนมคีวามสอดคล้องกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

แนวคิดในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย

ทางการบริหารและทฤษฎีองค์การมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด

ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้

 1. ส�าหรับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้วิจัย

อาศัยแนวคิดและข้อค้นพบทางการวิจัยของนักการศึกษาและ 

นกัวชิาการหลายท่าน ประกอบไปด้วย 5 ตวัแปร ซึง่ต่างกเ็ป็นปัจจยั

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดังน้ี 1) ปัจจัยภาวะผู้น�าทาง

วชิาการ (McEwan, 1998; MacNeill, Cavanagh & Silcox, 2003; 

Blasé & Blas,2001) 2) ปัจจัยสมรรถนะองค์การ (Lado et al., 

1992) 3) ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (Senge, 1990) 4) ปัจจัย

ความผูกพันต่อองค์การ (Porter & Steer, 1977) 5) ปัจจัยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน (Epstein, 1995)

 2. ประสิทธิผลขององค์การของโรงเรียนสาธิต สังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ผูว้จิยัอาศยัตามแนวคดิของ 

ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 305-306) โดยการ

พิจารณาเป้าหมายของประสิทธิผลองค์การจากความสามารถใน 

การท�าหน้าที่ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) ความส�าเร็จในการบรรล ุ

เป้าหมาย 2) ความพงึพอใจในงานของบคุลากร 3) การลดอตัราการ

ขาดงานของบคุลากร 4) การลดอัตราการออกกลางคนัของนกัเรยีน  

5) คุณภาพโดยรวมโรงเรียนสาธิต

ภาพที ่1 โครงสร้างเชงิเส้นปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนสาธติ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (โมเดลสมมตฐิาน)
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบจ�าลองโครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่มี 

อิทธิผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยั เพือ่

ศึกษาถึงตัวบ่งชี้ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ และปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต เพื่อก�าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดการวิจัย และหลังจากนั้นจึงได้พัฒนาเป็นโมเดลสมการ

โครงสร้างเชงิเส้นปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนสาธติ

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้

ออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั โดยได้น�าร่างแบบสอบถามทีส่ร้าง

ขึ้นและน�าแบบสอบถามน้ันไปปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทีม่คีวามเชีย่วชาญ 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา

ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถาม 

พร้อมทั้งตรวจสอบความครอบคลุมของจ�านวนข้อค�าถามกับนิยาม

เชิงปฏิบัติการ พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item 

objective congruence: IOC) น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 

out) กบัโรงเรยีนสาธติ ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 30 คน ภายหลัง

การทดลองใช้ หาคุณภาพรายข้อ เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือโดยการ

วิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination Power) โดยใช้เกณฑ์

ค่า r (Corrected item-total correlation) และน�าไปหาค่าความ

เชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ

ครอนบาค (Cronbach)

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล น�าแบบสอบถามที่ผ่าน

การหาคุณภาพของเครื่องมือแล้วไปสอบถาม ครู อาจารย์ 

โรงเรียนสาธิตที่สังกัดคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ยกเว้นมหาวทิยาลยัราชภัฏ) มทีัง้หมด 10 แห่ง จ�านวน 600 คนน�า

แบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์ และให้ค่าน�้าหนักคะแนนตาม

ที่ก�าหนดไว้

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลตัวแปรที่

เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต ค่าความถี่ 

(frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X2) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) 

ค่าไคสแควร์ (X2) และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์หาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้สถิติโคแวเรียนซ์ (Covariance) หลัง

จากนั้นจึงท�าการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Model) ของปัจจยัเชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อประสทิธผิลของ

โรงเรียนสาธิต โดยใช้สถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลด้วย

โปรแกรม LISREL 

 ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผล/น�าเสนอปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู อาจารย์ผู ้สอน 

โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

จ�านวน 2,127 คน ทัง้หมด 21 แห่ง ทัง้นีไ้ม่รวมโรงเรียนสาธติทีส่งักดั

มหาวทิยาลยัราชภฏั ในปีการศกึษา 2559 (ส�านกังานสถติิแห่งชาต,ิ 

2559, ออนไลน)์ 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนดการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา เนือ่งจากการวจิยัในครัง้น้ีมจี�านวนตวัแปรอยูท้ั่งหมด 

27 ตัวแปร ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างจะต้องมไีม่น้อยกว่าสดัส่วน 

20 : 1 ตัวแปร (Linderman, Merenda, & Gold, 1980, p. 163) 

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บต้องมีไม่น้อยกว่า 540 คน  

ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์เผื่อความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลร้อยละ 10  

ผู้วิจัยจึงจัดส่งแบบสอบถามจ�านวน 600 ชุด แบบสอบถามจะถูก 

ส่งให้แก่โรงเรยีนสาธติทีสั่งกดัคณะครศุาสตร์ หรอืคณะศึกษาศาสตร์ 

ในมหาวทิยาลยัของรฐั สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ทัง้นีไ้ม่รวมโรงเรยีนสาธติทีส่งักดัมหาวทิยาลัยราชภฏั โดยเกบ็ข้อมลู

กบัครอูาจารย์ผู้สอน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธกีารสุม่แบบ

แบ่งชั้น (Stratified sampling) ได้โรงเรียนสาธิตทั้งสิ้นจ�านวน 10 

โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

เพ่ือใช้วัดตัวแปรที่ศึกษาท้ังหมดโดยการสอบถามครู อาจารย์

โรงเรยีนสาธติในมหาวทิยาลยัของรฐั สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา แบ่งเป็น 6 ตอน ข้อค�าถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล

ต่อประสิทธผิลของโรงเรยีนสาธติ สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตามการรับรู้ของอาจารย์ผู้สอน ครอบคลุม 6 ตัวแปร 

ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผูบ้รหิาร ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัสมรรถนะองค์การ ตอนที ่3 

แบบสอบถามเกีย่วกบัองค์การแห่งการเรยีนรู ้ตอนที ่4 แบบสอบถาม

เกีย่วกบัความผูกพันต่อองค์การ ตอนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล

ของโรงเรยีนสาธติ ผูว้จัิยท�าการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืการ

วิจัยซึ่งผ่านการหาคุณภาพโดยการหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) 

โดยการหาค่า (Item-objective congruence: IOC) มากกว่า 0.5 
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ทุกข้อ ส�าหรับความเชื่อมั่นได้ (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 ซึ่งแสดงว ่าเครื่องมือ

แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 

สรุปผลการวิจัย
 การทดสอบความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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�าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการ (IL) และตัวแปรทั้งหมดมีอิทธิพลทาง

ตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.01 ดังข้อมูลในตารางที่ 1

ทีร่ะดบั 0.01 ด้วยขนาดอทิธพิล 0.99, 0.96, 0.90, 0.83, 0.94 และ

ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการ (IL) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ 

ประสิทธิผลโรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ด้วยขนาดอทิธพิล 0.23 ปัจจยัสมรรถนะองค์การ (OC) ไม่มีอทิธพิล

ทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล -0.18 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(LO) มอีทิธพิลทางตรงต่อประสิทธผิลโรงเรยีน (SE) อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.24 ปัจจัยความผูกพัน

ต่อองค์การ (COMM) มอีทิธพิลทางตรงต่อประสทิธผิลโรงเรยีน (SE) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.08 

ปัจจยัการมส่ีวนร่วมของชุมชน (PT) อทิธพิลทางตรงต่อประสทิธผิล

โรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาด

อิทธิพล 0.11 และเม่ือพิจารณาค่า R-square พบว่า ทั้งนี้การส่ง

อิทธิพลของตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 27 ตัว ผ่านตัวแปรแฝง 5 ตัวที่

ศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนสาธติสงักัด

หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01

      จากตารางที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิง

สาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนสาธติ สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามสมมติฐานสรุปได้ดังนี้

 ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการ (IL) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อปัจจยัองค์การแห่งการเรยีนรู ้(LO) ปัจจยัสมรรถนะองค์การ (OC) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน (PT) ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 

(COMM) และประสิทธิผลโรงเรียน (SE) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มสีมการพยากรณ์ทีส่ามารถ

ท�านายประสิทธิผลโรงเรียนในภาพรวมแล้วมีค่าสัมประสิทธิ์การ

ท�านายสูง โดยตัวแปรปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ร้อยละ 

98 มสีมการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาได้แก่ ปัจจยัสมรรถนะองค์การ 

(OC) ร้อยละ 91 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน (PT) ร้อยละ 81 

และต�่าสุด คือ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ (COMM) ร้อยละ 68 

ทั้งน้ีการส่งอิทธิพลของตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 27 ตัว โดยผ่าน

ตารางที ่1  ค่าอทิธพิลทางตรง ทางอ้อม และอทิธพิลร่วมของปัจจยัเชิงสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนสาธติ สงักดัส�านกังาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตัวแปรแฝง 5 ตัว ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มีสมการพยากรณ์ที่สามารถท�านาย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89 ดังภาพที่ 2

สรุปผลการวิจัย
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล

ต่อประสิทธผิลของโรงเรยีนสาธติ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ภายในและตวัแปร

สังเกตจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรสังเกตได้ 27 ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็น

บวก แสดงถึงความสัมพันธ์ทางเดียวกัน โดยมีค่านัยส�าคัญทางสถิติ

ทุกตัวแปร และโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรยีนสาธิต สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มคีวาม

เหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตอบ

ค�าถามตามสมมติฐานการวิจัย แสดงเป็นรายข้อ ดังนี้

 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสาธิต ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โดยผู้วิจัยได้มีการล�าดับเชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆ 

สามารถอธิบายเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ จากแบบจ�าลอง

สมมติฐานได้ดังนี้

 1. ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการส่งผลทางตรงและทางอ้อม

ผ่านสมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อ

องค ์การ การมีส ่วนร ่วมของชุมชน ไปยังประสิทธิผลของ

โรงเรียนสาธิต ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ที่ก�าหนดขึ้น 

 2. ปัจจัยสมรรถนะองค์การส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสาธิต ผลการวิจัย พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ

วิจัยที่ก�าหนดขึ้น โดยตัวแปรสมรรถนะองค์การไม่ส่งผลทางตรงไป

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต

 3.  ป ัจจัยองค ์การแห ่งการเรียนรู ้ส ่งผลทางตรงต ่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตผลการวิจัย พบว่า เป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ก�าหนดขึ้น 

 4. ป ัจจัยความผูกพันต ่อองค ์การส ่งผลทางตรงต ่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ก�าหนดขึ้น 

 5. ป ัจจัยการมีส ่วนร ่วมของชุมชนส่งผลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ก�าหนดขึ้น 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีสร้างขึ้นมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าสถิต ิ

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
 จากการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัเชิงสาเหตทุีส่่งผลต่อประสทิธผิลของ

โรงเรยีนสาธติ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในครัง้

นี้ได้น�าผลมาเสนอเป็นประเด็นเพื่ออภิปรายผล ดังนี้

 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สาธติ ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้มกีารล�าดบั 

เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆ สามารถอธิบายเส้น 

ทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ จากแบบจ�าลองสมมติฐานได้ดังนี้

    1.1 ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการ จากผลการวิเคราะห์

ค่าเฉลีย่ของตวัแปรนี ้พบว่า อยูใ่นระดับมาก โดยตวัแปรทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุด คือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน ส่วนค่าอิทธิพล

ทางตรง อิทธิพลรวม อิทธิพลทางอ้อม พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการ เป็นตัวแปรท่ีส่งผลทางบวก ต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี

อทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อประสทิธผิลของการบรหิารโรงเรยีนสาธติ 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้  

อาจเป็นเพราะว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นผูช้ีน้�าในการก�าหนดบทบาท

ในการท�างานของบุคลากรในโรงเรียน ภาวะผู้น�าของผู้บริหารมี 

อิทธิผลทางความคิดต่อองค์การในกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย 

ขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์นโยบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ

รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554) ได้ท�าการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า 

ภาวะผู้น�ามีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังที่ มาร์คส์และพรินที Marks & Printy 

(2003) ได้ศึกษาพบว่า การมีภาวะผู้น�าอาจารย์ใหญ่และคณาจารย์

มีนัยส�าคัญทางบวกต่อความส�าเร็จของโรงเรียนถือเป็นความรับผิด

ชอบที่จะต้องชี้น�าคณาจารย์และให้ค�าแนะน�าและในการร่วมกัน

ตดัสนิใจและในการส่งเสรมิความร่วมมอื นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั

งานวิจัยของธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557) ได้ศึกษา โมเดลความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคกลางของ

ประเทศไทย พบว่า ปัจจยัภาวะผูน้�าทางด้านวชิาการของผูบ้รหิารมี

อิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ นอกจากนีส้ริุยนั ทรพัย์ผล (2559) ได้ศกึษา

ปัจจยัด้านองค์การและภาวะผู้น�าทีม่อิีทธพิลต่อประสิทธผิลของการ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลุ่มน�้าโขง ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืตอนบน พบว่า ภาวะผู้น�าทางวชิาการและความผกูพันใน

องค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อประสิทธิผลของการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา

  ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการจากการศึกษาวิจัย พบว่า  

มีอิทธิพลทางตรงไปยังปัจจัยสมรรถนะองค์การไปยังประสิทธิผล 

ของการบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทีเ่ป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะว่าผู้บรหิารโรงเรยีนเป็น

ก�าหนดบทบาท รวมถงึวางนโยบายของหน่วยงานภายในองค์การใน

การสนับสนุนให้กับบุคลากร อาจารย์ในการท�างานภายในโรงเรียน 

เพือ่การพฒันาคุณภาพด้านวชิาการในโรงเรยีน ถ้าผู้บรหิารโรงเรยีน

มุง่มัน่ในการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน ผลสัมฤทธิข์องนกัเรยีนจงึเพิม่ข้ึน 

ฉะน้ันหากผู้บริหารมีภาวะผู้น�าทางวิชาการสูง จะมีอิทธิพลต่อการ

จัดท�านโยบายในการส่งเสริมสมรรถนะขององค์การ เพื่อให้พร้อมที่

ก้าวไปสู่การบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์การ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาการ

พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยสมรรถนะขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ถ้าหากองค์การที่มีความพร้อมในด้านสมรรถนะองค์การ

จะท�าให้อาจารย์ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ

ในงาน จึงมีส่วนช่วยท�าให้อาจารย์ท�างานให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การได้โดยตรง

  ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก  

ผ่านปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ ไปยังประสิทธิผลของการบริหาร

โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อค้นพบนี้อาจจะเป็นเพราะว่า หากผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น�า

ทางวิชาการอยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ในโรงเรียนซึ่งจะท�าให้บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อศักยภาพของตนเองและความเป็น
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เลิศขององค์การ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสมาชิกเสริมสร้าง

บรรยากาศให้เกิดความร่วมมือ และการเรียนรู ้ร่วมกันเป็นทีม  

เพื่อยกระดับความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้

เกิดขึ้นกับองค์การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนทั้งในระดับ

บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เพื่อน�าไปสู่จุดหมายหลักและ

ประสทิธผิลของโรงเรยีน สอดคล้องกับ นงลกัษณ์ เรือนทอง (2550) 

ที่ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนและพบเส้นทางอิทธิพลภาวะผู้น�า

ส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนผ่านปัจจัยการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ และถาวร เส้งเอียด (2550) ศกึษาปัจจัยเชงิ

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนพบว่า ตัวแปรที่มีผล 

ทางอ้อมเชิงบวก ได้แก่ ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร และ

บรรยากาศโรงเรียน 

  ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก  

ผ่านปัจจัยความผูกพันในองค์การไปยังประสิทธิผลของการบริหาร

โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที ่

ตัง้ไว้ ข้อค้นพบนีอ้าจจะเป็นเพราะหากผูบ้ริหารโรงเรยีน มภีาวะผู้น�า

ทางวิชาการสูง จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียน  

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็นตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดง

พฤติกรรมผู้น�าทางวิชาการให้เป็นท่ีปรากฏชัดเจน ให้เป็นแบบ 

อย่างแก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อท�าให้บุคลากรในโรงเรียน ยกย่อง 

เกิดความเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท�าให้บุคลากรใน

โรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนม่ันใจ  

และมีความผูกพัน ความเป็นพวกเดียวกัน และมีความรักใคร่ของ

สมาชิกในองค์การในลักษณะการท�างานร่วมกันอย่างสอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกัน กับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์การ และ

มองเหน็ว่าเป้าหมายขององค์กรกเ็ปรยีบเสมอืนเป้าหมายของตนเอง 

มีระดับของความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการท�างานให้กับ 

หน่วยงานหรือองค์การ มคีวามพร้อมทีจ่ะทุม่เทแรงกายแรงใจในการ

ท�างานให้ประสบผลส�าเรจ็ เพือ่ให้องค์การเจรญิเตบิโต ก้าวหน้าและ

มีชื่อเสียง ซึ่งสอดคล้อง (โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556, หน้า 67) 

กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การนับเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อความ

เติบโตขององค์การ องค์การใดมีบุคลากรที่มีความรู้สึกผูกพันต่อ

องค์การสูง ย่อมน�าพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับ 

รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554) ที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ภาวะผู้น�ามี

อิทธิพลโดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ เน่ืองจากพฤติกรรม 

การบริหารมีผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียน 

 ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก  

ผ่านปัจจยัการมส่ีวนร่วมของชมุชนไปยงัประสทิธผิลของการบริหาร

โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว้ ข้อค้นพบนีแ้สดงว่าหากผูบ้รหิารโรงเรียนมภีาวะผูน้�าทางวชิาการ

สูง จะส่งผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนสาธิต ซึ่งเป็นปัจจัย

ที่ส�าคัญสูงที่สุดต่อความส�าเร็จของโรงเรียนสาธิต ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ เจย์เนส์และลี (Jeynes, 2007; Lee &Bowen, 2006) 

ทีย่นืยนัว่าการมส่ีวนร่วมของชมุชน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสทิธผิล

ของโรงเรยีน ดงันัน้ การจดัการศกึษาให้ประสบผลส�าเร็จ ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากทุกฝ่าย การร่วมติดตามประเมินผล คือการร่วม

ติดตามผลงานที่ท�าและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท�างาน  

ร่วมคิดปรับปรุงให้งานดีขึ้น และรับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual 

Benefit Participation) เป็นการรับผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้น  

ร่วมชื่นชมยินดีในผลงานที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท�า ซึ่งน�าไปสู่

ความสัมพนัธ์ท่ีดแีบบสมานฉนัท์ และมีความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั 

และสามารถแก้ปัญหาของชมุชนได้ตรงตามเป้าหมายและท�าให้เกิด

ความรูส้กึเป็นเจ้าของ (sense of ownership) ร่วมกนั (Fan, 2001; 

Gold, Simon, & Brown, 2002)   

  1.2 ปัจจัยสมรรถนะองค์การจากผลการวิเคราะห์ 

ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้พบว่า อยู่ในระดับมากทุกตัว โดยตัวแปรที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านทรัพยากรองค์การ ส่วนค่าอิทธิพลทางตรง

พบว่า ปัจจัยสมรรถนะองค์การ เป็นตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีนซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ซึง่ขดัแย้งกบั

งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ท�าการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้

อาจเป็นเพราะว่า ตวัแปรดงักล่าวมคีวามแปรปรวนไม่เพยีงพอท่ีจะ

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต โดยเฉพาะตัวแปรความ      

พึงพอใจในงานของบุคลากร และตัวแปรการลดอัตราการขาดงาน

ของบุคลากร ที่จะท�านายประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสาธิต 

ซ่ึงอาจารย์โรงเรียนสาธิตมีความต้องการในการได้รับการสนับสนุน

ในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับ รุจิราพรรณ คงช่วย (2554) ที่ศึกษา 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผลการ

ศึกษาพบว่า ความพงึพอใจในงาน มอีทิธพิลทางตรงและอทิธิพลรวม

เชิงบวกต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่า ความพึงพอใจใน

งานที่ดีจะส่งผลให้ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดี

ขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความพึงพอใจในงานเป็นเจตคติ 

ที่ดีของอาจารย์ที่มีต่องานที่ท�า ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลหลายๆ 

อย่าง เช่น ค่าจ้างและสวัสดิการ การปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ 
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ความเหมาะสมของปรมิาณงาน สมัพนัธภาพระหว่างเพือ่นร่วมงาน 

ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาความก้าวหน้าในวิชาชีพและอื่นๆ 

มาประกอบกนั เป็นความรูส้กึทีเ่กิดขึน้จากการได้รบัการตอบสนอง

ความต้องการของบคุคล ทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ รวมถงึสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ความรู้สึกนี้จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานและ

จูงใจให้อาจารย์ต้องการท�างาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจ

และสติปัญญาในการท�างานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งของ

ส่วนบุคคลและมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สอดคล้องกับ นภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ (2557) พบว่า ความผูกพันต่อ

องค์การส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนควรให้

ความส�าคัญกับบรรยากาศการท�างานในโรงเรียนการส่งเสริม

สนับสนุนด้านสวัสดิการค่าตอบแทนให้ครู อาจารย์ที่ท�าหน้าที่สอน

และท�าหน้าที่อื่นควบคู่กับการสอนในโรงเรียนคุ้มครองสิทธิให้มาก

ขึน้ และให้ครูได้มโีอกาสศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ให้บคุลากร

ในโรงเรียนมีความรู้สึกที่ดี และผูกพันต่อองค์การและมีความเต็มใจ

ที่จะทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์การของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่องค์กร

  1.3 ปัจจยัองค์การแห่งการเรยีนรู ้จากผลการวเิคราะห์

ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้พบว่าอยู่ในระดับมากทุกตัว โดยตัวแปรที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบวิธีการคิด พบว่า ปัจจัยองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที ่

ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า  

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้มีค่าอิทธิพลเป็นอันดับสูงสุด  

ผู้บริหารจึงควรที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนให้มีกลุ่มแลก

เปลีย่นเรยีนรู ้และสร้างลกัษณะนสิยัใฝ่เรยีนรู ้สอดคล้องกบั ธญัณชั 

สีขาว (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียน

รู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยม เขต 41 พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  1.4  ปัจจยัความผกูพนัในองค์การ จากผลการวเิคราะห์

ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกตัว โดยตัวแปรที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติ

งานเพื่อองค์การ ส่วนค่าอิทธิพลทางตรง พบว่า ปัจจัยความผูกพัน

ในองค์การ เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ แสดงว่าเมื่อความผูกพันในองค์การสูง จะท�าให้ประสิทธิผล

ของการบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาข้ึนตามไปด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าความผูกพันต่อ

องค์การจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิผลขององค์การเปรียบ

เสมือนเป็นตัวคอยกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยบุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใช้

ความพยายามอย่างมากในการท�างานให้กับองค์กร ท�าให้ผลการ

ปฏบิตังิานอยู่ในระดบัด ีและมคีวามเลือ่มใสศรทัธาในเป้าหมายของ

องค์กร ความผกูพนัต่อองค์การจะน�าไปสูผ่ลทีส่มัพนัธ์กบัประสทิธผิล

ของความส�าเรจ็ขององค์การ สอดคล้องกบั Hellriegel et al. (2001, 

p. 54) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะไป

สู ่เป ้าหมายขององค์กรโดยตรงและมีผลทางบวกต่อการวัด

ประสิทธิผลขององค์กร และโสภิน ม่วงทอง (2553) ที่พบว่าปัจจัย

ความผูกพันของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน

  1.5 ปัจจยัการมีส่วนร่วมของชมุชน จากผลการวิเคราะห์

ค่าเฉล่ียของตัวแปรน้ี พบว่า อยู่ในระดับมากทุกตัว โดยตัวแปร 

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสาร ส่วนค่าอิทธิพลทางตรง พบว่า  

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลโรงเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็น

ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ แสดงให้เหน็ว่าผูบ้รหิารทางวชิาการท่ีมกีาร

ส่ือสารที่ดี ใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสมในการส่ือสาร ถูกต้อง 

ต่อสถานการณ์ จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูนักเรียน 

นอกจากนัน้ การสร้างขวญัและก�าลงัใจแก่ครแูละนกัเรยีน ผูบ้รหิาร

ทีส่ร้างความสัมพนัธ์อนัด ีกบันกัเรยีน คร ูและผู้ปกครอง จะส่งเสรมิ

ให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียน

ประสบความส�าเร็จในการจัดการการศึกษาในท่ีสุดสอดคล้องกับ 

เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต  

ควรให้ความส�าคญักับการรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างครนูกัเรยีน 

ผู้ปกครอง และชุมชนตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันของทุก 

ภาคส่วนร่วมไปกับการให้ความส�าคัญกับการก�าหนดเป้าหมายและ

สร้างความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

แนวทางการพฒันา รวมถงึการส่งเสรมิให้หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียน

รู้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ และการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการเพื่อ

ให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นภายในสาระการ

เรียนรู้ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนเป็นล�าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ เจย์เนส์ และลี 

(Jeynes, 2007; Lee & Bowen, 2006) ที่ยืนยันว่าการมีส่วนร่วม

ของชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น  

การจดัการศกึษาให้ประสบผลส�าเรจ็ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทุก

ฝ่าย การร่วมติดตาม ประเมนิผล คือการร่วมตดิตามผลงานทีท่�าและ

แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการท�างาน ร่วมคดิปรบัปรุงให้งานดขีึน้  
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และรับผลประโยชน์ร่วมกันจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 

เชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนสาธติ สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ข้อเสนอแนะดังนี้

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสาธิตเป็นอย่างมาก หากจะเกิด

ประโยชน์อย่างยิง่หากได้มกีารพฒันารปูแบบภาวะผูน้�าทางวชิาการ

ของโรงเรียนสาธิต เพราะภาวะผู้น�าทางวิชาการตัวแปรที่ศึกษา 

มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการมีอิทธิพล

เหนอืบคุคลอืน่ ด้วยการโน้มน้าว จงูใจ และสร้างสมัพนัธภาพทีด่กัีบ

เพื่อนและในหมู่ครู หรือชี้น�าบุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

โดยการสร้างการมส่ีวนร่วมของชุมชน ท�าให้เกิดความตระหนกัและ

เข้าใจในการจัดการศึกษา โดยมุ ่งเน้นการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ จนน�าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ตลอดจน 

มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการสอนของอาจารย์ 

ซึ่งเป็นภาวะผู ้น�าทางวิชาการเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนสาธิต

 2.  ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต 

ประกอบด้วย ความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจใน

งานของบุคลากร การลดอัตราการขาดงานของบุคลากร การลด

อตัราการออกกลางคนัของนกัเรยีน คณุภาพโดยรวมของการบรหิาร

จดัการภายในโรงเรยีน ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีน หรอืผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง

ควรน�าไปใช้เพ่ือการตรวจสอบความก้าวหน้าในการพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียน และเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ

ทางการศึกษาต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ 

ส ่ งผลต ่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สัง กัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ เพื่อท�าให้ผลการ

วิจัยมีความครอบคลุมทุกด้าน

 2. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหต ุ

ที่ส ่งผลต ่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสังกัดโรงเรียนสาธิตราชภัฏต่างๆ 

เพื่อยืนยันหรือเปรียบเทียบข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้
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