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ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ โรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับมัธยมศึกษาซึ่งผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา 2553 จ านวน  211 
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 The objectives of this research were to survey the level of the factors in World – 
Class Standard School and the factors affecting the effectiveness of World – Class 
Standard School. The samples used in this study by applying the method of  stratified 
random sampling were 211 World – Class Standard high schools in 2011. The research 
instrument was 4 -point rating scale questionnaires.  The Index of consistency ranged 
between .60 to 1.00 and the index of reliability was at .97. The statistic used in this research 
was the Pearson's Correlation Coefficient analysis and the examination of the 
correspondence between the developed theoretical model and the empirical data by 
implementing canned programs.  The results of the study were as following: 
  1.  The level of the factor of World – Class Standard School were categorized in 
high level in all aspects ranged from the highest to the lowest respectively by the 
characteristics , the environment , the organization and the policies and practices. 
  2.  There were 3 factors which directly influenced on the effectiveness of World – 
Class Standard School ranged from the highest to the lowest respectively by the 
environment which had the level of influence at .73 and the organization which had the 
level of influence at .18, with the statistical significance at .01 and the policies and practices 
which had the level of influence at .10 with the statistical significance at .05 . 
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เป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านในการชี้แนะปรับปรุงแก้ไข  ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย  
  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอน คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ ตลอดจนท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
ที่กรุณาได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัยจนได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพส าหรับการวิจัย  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 
  จากการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนประเทศ การก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาประเทศนั้นจะต้องพิจารณาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้
การเตรียมการโดยพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงถือว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 
2553: 2-16) 
  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) โดยก าหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับ
สากล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: ออนไลน์) โดยจากแผนการปฏิรูปดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมี
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพเป็นพลโลก ซึ่งมีอัตลักษณ์ส าคัญ 2 ด้านคือด้านหลักสูตรและการสอน โดยเปิดสาระ
เพิ่มเติมความเป็นสากล 6 รายวิชา ร่วมกับการสอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ และ 
ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ คือการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553: ง) โดยเริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2553 ส าหรับโรงเรียนน าร่อง 500 โรงเรียนที่คัดเลือกจากเกณฑ์ ความพร้อม 3 ด้าน
คือ 1) ด้านผลการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 3) ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษาและชุมชน (รังสรรค์  
เพ็งนู.  2553: สัมภาษณ์) และจะขยายผลในการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศต่อไป ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีแผนการด าเนินงานรองรับ
จนถึงปีพ.ศ. 2561 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553: 1) 
  ด้วยความส าคัญของนโยบายข้างต้น โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและโรงเรียนอื่นๆที่เตรียม
เข้ารับการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสู่สากลในอนาคตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึง
ความส าคัญ ในการร่วมกันผลักดันการท างานให้มีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
ตามวัตถุประสงค์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2554: 31-33) 
  ทั้งนี้ประสิทธิผล เป็นระดับ(degree) ที่องค์การด าเนินการประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (Robbins. 1996: 7) โดยมีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินการของโรงเรียน 
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เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเสมอภาคของการให้บริการการศึกษาแก่เด็กไทย
ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนและลดความเหลื่อมล้ าใน
คุณภาพของผลผลิตซึ่งหมายถึงคุณภาพของผู้เรียนที่ได้มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเป็นสากล 
ดังที่สถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนการศึกษาขององค์การยูเนสโก ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วยมิติที่สัมพันธ์กัน 3 มิติ คือ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน
การสอนและคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (input) คุณภาพของกระบวนการเรียน 
การสอน (teaching process) และคุณภาพของผลผลิต (output) (Grisay; & Mahlek. 1991: 48) 
สอดคล้องกับ คาร์เมรอน ;และ เวทเทน (Cameron;& Whetten. 1996: 540) ได้ให้ข้อสังเกตว่า
ในช่วง 2ทศวรรษที่ผ่านมาความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การกลายเป็น
แนวคิดส าคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้โรงเรียนจะเน้นไปที่ “คุณภาพ (quality)” 
“ความเป็นเลิศ (excellence)” “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)” และ  
“การปรับเปลี่ยน (transformation)” ซึ่งก็คือความมีประสิทธิผลขององค์การ (organizational 
effectiveness) นั่นเอง 
  ในปัจจุบันแนวคิดประสิทธิผลขององค์การจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
องค์การทุกประเภท เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลในผลผลิต บริการ และผู้รับบริการในทุกกลุ่มและทุก
ประเภทขององค์การ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารในฐานะผู้น าจะต้องค านึงถึงการบริหารเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลขององค์การเป็นส าคัญ (Sallis; & Jones. 2002: 1-2) รวมถึงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ซึ่งถือเป็นองค์การทางการศึกษาที่ต้องค านึงถึงประสิทธิผลเช่นเดียวกัน 
  การวัดประสิทธิผลขององค์การนั้นมีนักวิชาการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยจาก
การศึกษาของ ฮินชู (Hrincu. 1992: 205)  ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง มโนทัศน์ของประสิทธิผล
องค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง  ความชัดเจนด้านมโนทัศน์ประสิทธิผลองค์การ ผลการวิจัย
พบว่า การวัดประสิทธิผลองค์การที่พบในวรรณกรรมส่วนมากจ าแนกได้ สามลักษณะ คือ การวัด
จากการบรรลุเป้าหมาย (a goal attainment model) การแสวงหาทรัพยากรเข้าสู่ระบบ (a system 
resource model) และวิวัฒนาการ (an ecological model) โดยลักษณะที่นิยมใช้มากที่สุดนั่นคือ 
การวัดจากการบรรลุเป้าหมาย  
 ทั้งนี้จากการวัดประสิทธิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(อ้างถึงหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04229/194 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554) ก าหนดให้แล้ว
เสร็จในวันที่ 15 กันยายน 2554 โดยมีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา ร่วมกันติดตามผลความส าเร็จของการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้
ก าหนดคู่มือแนวทางการนิเทศก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการ 
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Education Hub ปีการศึกษา 2553 เป็นแนวทางในการประเมินผล ทั้งนี้ได้ระบุรายละเอียด และ
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละด้าน โดยใช้ลั กษณะ 
การประเมินผลจากการบรรลุเป้าหมาย และการพัฒนาโรงเรียน ที่มีความชัดเจน และครอบคลุม
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมากที่สุด เพราะเป็นผลการประเมินของผู้ประเมินซึ่งเป็น
ภาคีที่รับรู้การด าเนินงาน ตลอดจนเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการประเมินแบบ
มีส่วนร่วมโดยอิงการพิจารณาจากหลักฐานร่องรอยตามตัวบ่งชี้การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งน้ีได้น าเสนอผลการประเมินจ าแนกเป็น 4 ภาค ได้แก่ 
1) ภาคเหนือ 2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3) ภาคกลางและภาคตะวันออก  4) ภาคใต้ 
  ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยน้ีผู้วิจัยจึงใช้ค่าระดับผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาของ
โรงเรียนที่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้จากผลการประเมินของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลายนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล      คู่มือการประเมินก าหนด  
  ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นมีปัจจัยหลายประการที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ หากแต่จากการศึกษางานวิจัยพบว่าปัจจุบันยังขาดการศึกษาว่ามี
ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่จะส่งผลให้โรงเรียน
มาตรฐานสากลรุ่นที่               าประสิทธิผลของโรงเรียนให้ถึงระดับA4คือระดับความต่อเนื่อง
ยั่งยืนในการด าเนินงาน                               (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2553: ภาคผนวก) รวมถึงเป็นแนวทางในการเตรียมการเข้าสู่โครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนอื่นๆต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ สเตียร์ (Steers. 1977) ที่ได้เสนอปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ มา
ใช้ก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย เนื่องด้วย ทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การของสเตียร์นี้เป็น 
การก าหนดแนวทางกว้างเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์องค์การได้หลายประเภท รวมถึงโรงเรียน 
นอกจากนี้เป็นรูปแบบที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุดเท่าที่มีปรากฏใช้กัน (นฤทธิ์  แสงสุขสว่าง.  2552: 68) 
โดยครอบคลุมลักษณะหลายด้าน (Multidimensional approach) โดยน าเสนอในรูปโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ปัจจัยแต่ละด้านนั้นมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลขององค์การ 
ร่วมกับการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาก าหนดปัจจัย ตลอดจนความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย ปัจจัย
ลักษณะองค์การ  ลักษณะสภาพแวดล้อม             และลักษณะนโยบายการบริหารและ 
การปฏิบัติ   
 ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
นั้นจะเป็นประโยชน์ส าหรับการอธิบายถึงระดับผลส าเร็จในการบริหารของผู้บริหาร ตลอดจนระดับ
ปัจจัยของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนที่ก าลังเข้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน       
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สู่สากล สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา และ 
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้สามารถด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาเกิด
ประสิทธิผลต่อไป  
 

ค ำถำมกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยตั้งค าถามของการวิจัยดังน้ี 
 1. โรงเรียนมาตรฐานสากลมีปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ ปัจจัยด้านลักษณะ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน            และ ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
อยู่ในระดับใด 
  2. ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ปัจจัยลักษณะองค์การ ปัจจัย
ลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิ์ผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ปัจจัย
ลักษณะองค์การ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบาย 
การบริหารและปฏิบัติ 
 
ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลการวิจัย ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล อันจะน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงาน และการแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนา
ลักษณะองค์การ ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะบุคคล และลักษณะนโยบายการบริหารและ 
การปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนที่เตรียมเข้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
สู่สากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระดับความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
 2. การวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน 
การวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไปในอนาคต 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
   
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลผู้วิจัยใช้ผลการประเมินของส านักบริหารงาน 
การมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้แบบประเมินผล การพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผลส าเร็จใน4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งแบ่งระดับความส าเร็จออกเป็น4ระดับเพื่อให้เห็นมิติการด าเนินงาน 
ได้แก่ ระดับที่ 1 A1 (Awareness) คือระดับความตระหนักในความส าคัญ  ระดับที่ 2 A2 (Attempt) 
คือระดับความพยายามในการด าเนินงาน  ระดับที่ 3 A3 (Achievement) คือระดับความส าเร็จใน 
การด าเนินงาน และระดับที่ 4 A4 (Accredited System) คือระดับความต่อเนื่องยั่งยืนใน 
การด าเนินงาน โดยเป็นการน าค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับผลส าเร็จทั้ง 4 ด้านของแต่ละโรงเรียนที่
ได้จากการประเมินของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งการก าหนดปัจจัยผู้วิจัยอาศัยแนวคิดของ สเตียร์ (Steers. 1977) ที่
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะองค์การ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะ
บุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  โดยในแต่ละปัจจัยผู้วิจัยได้ก าหนด
องค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน ามาใช้สร้างเครื่องมือใน
การวิจัย คือ ปัจจัยลักษณะองค์การ ได้แก่ โครงสร้างของโรงเรียน ทรัพยากรและเทคโนโลยี (ธวัช  
กรุดมณี. 2550)  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน และวัฒนธรรมของ
โรงเรียน (นฤทธิ์  แสงสุขสว่าง.  2552) ปัจจัยลักษณะบุคคล คือ ความผูกพันต่อองค์การ และ
แรงจูงใจในการท างาน (Hoy; & Miskel. 2005: 289; citing Sheerens; & Bosker. 1997) และปัจจัย
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการ และ หลักสูตรสถานศึกษา 
(Saunders.  2000: 114) 
  
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรคือ โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาซึ่งผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลปีการศึกษา 2553 ครอบคลุม 4 ภาคตามที่ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลายก าหนด รวมจ านวน 318 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา จ านวน  211 โรงเรียน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
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 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบไปด้วย 
  1.1                       
  1.2 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม  
  1.3 ปัจจัยลักษณะบุคคล  
  1.4 ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  
 2. ปัจจัยผลลัพธ์ ได้แก่  ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผล การบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แล้วน ามา
สร้างแบบจ าลองการวิจัย ดังนี ้
 1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
   จากการวัดประสิทธิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคู่มือแนวทาง 
การนิเทศก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการ Education Hub ปี
การศึกษา 2553 เป็นแนวทางในการประเมินผล ทั้งนี้ได้ระบุรายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละด้าน โดยใช้ลักษณะการประเมินผลจากการบรรลุ
เป้าหมาย และการพัฒนาโรงเรียน ที่มีความชัดเจน และครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลมากที่สุด เพราะเป็นผลการประเมินของผู้ประเมินซึ่งเป็นภาคีที่รับรู้การด าเนินงาน 
ตลอดจนเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วมโดยอิง 
การพิจารณาจากหลักฐานร่องลอยตามตัวบ่งชี้การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งแบ่งระดับความส าเร็จออกเป็น4ระดับเพื่อให้เห็นมิติการด าเนิน 
งาน ได้แก่ ระดับที่ 1 A1 (Awareness) คือระดับความตระหนักในความส าคัญ  ระดับที่ 2 A2 
(Attempt) คือระดับความพยายามในการด าเนินงาน  ระดับที่ 3 A3 (Achievement) คือระดับ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน และระดับที่ 4 A4 (Accredited System) คือระดับความต่อเนื่องยั่งยืน
ในการด าเนินงาน ทั้งนี้ได้ด าเนินการประเมินระดับผลส าเร็จ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ด้านการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านคุณภาพผู้เรียน 
โดยได้น าเสนอผลการประเมินของโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละโรงเรียนจ าแนกเป็นรายภาค 4 ภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ตามล าดับ ซึ่ง
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แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2554: 8) 
  ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงใช้ค่าระดับผลส าเร็จในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามจุดมุ่งหมาย ซึ่ งได้จากผลการประเมินของส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
มัธยมศึกษาแต่ละโรงเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
   ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ สเตียร์ (Steers. 1977) ที่ได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ มาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยปัจจัยครอบคลุมลักษณะหลายด้าน 
(Multidimensional approach ) ประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัย ในแต่ละปัจจัยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   2.1  ปัจจัยด้ำนลักษณะองค์กำร ประกอบด้วย 
   2.1.1                       เป็นการก าหนดลักษณะความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยระบุสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551: 178) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผลการวิจัยพบว่า การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม และ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของนฤทธิ์  แสงสุขสว่าง (2552: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ตัวแปรที่
ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2                 
                                  
    2.1.2                       เป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยป้อนเข้าทั้งเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนมาตรฐานสากลสรรหาน ามาใช้ ร่วมกับเครื่องมือ วิธีการ และ
เทคนิคของเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อ
ความสามารถของโรงเรียนในการผลิตผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เช่นเดียวกับ 
คาร์ดเวลล์ ;และ สปริงค์ (Caldwell ;&Spinks: 1990. 102 ) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมี
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงเรียน ด้านปัจจัยและกระบวนการโดยได้ก าหนดตัวแปรที่
สอดคล้องกับปัจจัยลักษณะองค์การ ได้แก่ ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย  โรงเรียนมีทรัพยากรอย่าง
เพียงพอที่จะช่วยให้ครูท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล เช่นเดียวกับธวัช กรุดมณี (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านโครงสร้างองค์การ และ ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การได้ 
 
 



 8 

  2.2  ปัจจัยด้ำนลักษณะสภำพแวดล้อม  ประกอบด้วย        
    2.2.1                       เป็นสภาพแวดล้อมในการท างานภายใน
โรงเรียน ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนที่บุคลากรสามารถรับรู้ได้ และมีผลต่อการเกิด
พฤติกรรมของบุคลากรในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับคาร์ดเวลล์ และ 
สปริงค์ (Caldwell ;&Spinks: 1990. 102 ) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลใน 
การด าเนินงานของโรงเรียน ด้านปัจจัยและกระบวนการ โดยได้ก าหนดตัวแปรที่สอดคล้องกับปัจจัย
ลักษณะสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านบรรยากาศการท างาน ทั้งระดับโรงเรียน  ระดับกลุ่มบุคคล 
และระดับบุคคล โดยเน้นที่บรรยากาศการส่งเสริมสนับสนุนทางบวกในการด าเนินงาน  นอกจากนี้ 
เฮเนเวลล์ (Heneveld. 1990: 71-72); และคาร์ราสโก (Carasco. 1997: 103) ซาวเดอร์ (Saunders.  
2000: 114) สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551: บทคัดย่อ) และนฤทธิ์  แสงสุขสว่าง (2552: 166) ก็ได้
กล่าวถึงบรรยากาศของโรงเรียนว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่ มีอิทธิพลประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลเช่นกัน  
    2.2.2  วัฒนธรรมของโรงเรียน เป็นแบบแผนของพฤติกรรมของบุคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการ
ด าเนินงานที่ถูกต้อง โดยมีการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไป   สอดคล้องกับผลการวิจัยของนฤทธิ์  
แสงสุขสว่าง (2552: 166) ที่พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่บรรยากาศและวัฒนธรรมในโรงเรียน ให้มีการยอมในความสามารถกัน ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเน้น
การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงแนวคิดของธวัช  กรุดมณี  (2550: 12)ที่
กล่าวถึงตัวแปรด้านวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเช่นกัน  
  2.3 ปัจจัยด้ำนลักษณะบุคคล ประกอบด้วย 
    2.3.1 ควำมผูกพันต่อองค์กำร เป็นพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนที่แสดงถึง 
ความเชื่อและการยอมรับของบุคลากรต่อเป้าหมายและคุณค่าของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความเต็มใจ
ในการด าเนินงานให้กับโรงเรียน และมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของโรงเรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนฤทธิ์  แสงสุขสว่าง (2552: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ปัจจัยระดับบุคคลได้แก่  
ความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจ นั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครได้มากที่สุดถึงร้อยละ 99.30 
    2.3.2           นกำรท ำงำน เป็นความปรารถนาของบุคลากรในองค์การที่
เกี่ยวกับการท างานซึ่งเกิดจากการกระตุ้นจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดแรงขับ
ในการแสดงพฤติกรรมการท างานที่ มุ่งสู่การบรรลุความปรารถนาเหล่านั้ นด้วยความมุ่งม่ัน 
เช่นเดียวกับ เชเรนส์ และบอสเคอร์ (Hoy; & Miskel. 2005: 289; citing Sheerens; & Bosker. 
1997) ได้จัดกลุ่มองค์ประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนจากการศึกษาหลักการแนวคิด  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีลักษณะหนึ่งที่เป็นปัจจัยของประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ 
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การมีข้อมูลย้อนกลับและการกระตุ้นจูงใจ นอกจากนี้ ก าธร  ปูรณวัฒนกุล (2550: 15) ธวัช กรุดมณี 
(2550: 8-9)   สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551: บทคัดย่อ) และนฤทธิ์  แสงสุขสว่าง (2552: บทคัดย่อ) ล้วน
ก าหนดให้แรงจูงใจในการท างานเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งสิ้น 
  2.4                        กำรบริหำร              ประกอบด้วย     
    2.4.1                       เป็นการที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้พฤติกรรม หรือ
กระบวนการที่สามารถมีอิทธิพลต่อบุคลากรในโรงเรียน มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ เพอร์กี ;และ สมิท 
(Preedy. 1993: 86; citing Purkey; &Smith.  1972) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล 
ที่สอดคล้องกับลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ได้แก่ ภาวะผู้น าด้านการก าหนดหลักสูตร 
นอกจากนี้เชเรนส์ และบอสเคอร์ (Hoy; & Miskel. 2005: 289; citing Sheerens; & Bosker. 1997) 
ซาวเดอร์ (Saunders.  2000: 114) มนทิพย์  ทรงกิติพิศาล (2552: 15) และธวัช  กรุดมณี (2550: 
8-9) ล้วนก าหนดให้ภาวะผู้น า/ภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
    2.4.2 หลักสูตรสถำนศึกษำ  เป็นแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่โรงเรียน
ก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนด และด าเนินการตามแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีวางไว้ สอดคล้องกับ คาร์ดเวล ;และ สปริง (Caldwell;& Spinks. 1990: 101-102) ได้
กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงเรียน ด้านปัจจัยและ
กระบวนการ จากการศึกษาทฤษฎีพบว่าปัจจัยที่ปรากฏในทฤษฎีต่างๆซึ่งระบุว่ามีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้เชเรนส์ และบอสเคอร์ (Hoy ;& Miskel. 2005: 
289;citing Sheerens; & Bosker. 1997) เฮเนเวลล์ (Heneveld.  1990: 71-72); และคาร์ราสโก 
(Carasco.  1997: 103 ) และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549:  8-12)ได้ให้ความส าคัญกับตัวแปรด้าน
หลักสูตรว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเช่นกัน 
 จากทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การของสเตียร์ (Steers. 1977)  และ
แนวคิด ทฤษฎีดังรายละเอียดข้างต้นน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล หมายถึง ผลคะแนนค่าระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้
จากผลการประเมินของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา            คู่มือ
การประเมินก าหนด  
 2. ปัจจัย หมายถึง องค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย  
   2.1  ปัจจัยลักษณะองค์กำร หมายถึง การจัดระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ ตลอดจนทรัพยากรและเทคโนโลยีภายในองค์การ ซึ่งองค์การก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของบุคลากรในองค์การ ประกอบด้วย  
    2.1.1                      หมายถึง  การก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่การระบุแผนภูมิองค์การที่เน้นการกระจายอ านาจ สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ รวมทั้งการระบุหน้าที่ของบุคลากรตามความช านาญเฉพาะทาง โดยมีการก าหนด

ลักษณะนโยบาย 
การบริหาร 

และการปฏบิัต ิ
 

 

ลักษณะบุคคล 
 
 

 

ลักษณะสภาพแวดลอ้ม  

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

 

ลักษณะองคก์าร 
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กฎ ข้อบังคับในการท างานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 
    2.1.2                        หมายถึง การก าหนดวิธีการน าวัตถุดิบได้แก่
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในโรงเรียน ร่วมกับเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคของ
เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยโรงเรียนมีการสรรหาจากแหล่งต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในโรงเรียนในการใช้งาน ทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2.2  ปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อม  หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ส่งผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย 
   2.2.1                       หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานภายใน
โรงเรียน ที่บุคลากรสามารถรับรู้ได้ ทั้งการสร้างความคาดหวังสูงต่อเป้าหมายความส าเร็จ 
บรรยากาศเชิงบวก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของ
บุคลากรในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   2.2.2  วัฒนธรรมของโรงเรียน หมายถึง การสร้างค่านิยมที่ดีผ่านทางวิสัยทัศน์ 
และความเชื่อร่วมกัน ทั้งด้านการให้เกียรติ การท างานเป็นทีม และยึดหลักคุณธรรม  โดยมีการจัด
กิจกรรมเพื่อรักษาและถ่ายทอดแบบแผนของพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไป 
ท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
  2.3 ปัจจัยลักษณะบุคคล  หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคลากรในโรงเรียน
มาตรฐานสากลอันเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ
เต็มใจในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    2.3.1  ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนที่
แสดงถึงความเชื่อและการยอมรับของบุคลากรต่อเป้าหมายของโรงเรียน โดยมีความภาคภูมิใจที่ได้
เป็นสมาชิกของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความเต็มใจในการด าเนินงานให้กับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
   2.3.2           นกำรท ำงำน หมายถึง การวางระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม คือ
มีความเสมอภาค และมีเงื่อนไขในการให้รางวัลชัดเจน ตลอดจนมีการเสริมแรงที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร ก่อให้เกิดแรงขับในการแสดงพฤติกรรมการท างาน และ
คงไว้ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้  
  2.4                    กำรบริหำร              หมายถึง แนวทาง 
การด าเนินงานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเป็นทิศทางส าหรับการบริหารงานทุกด้าน ในรูปแบบที่
เป็นข้อความ และพฤติกรรม ประกอบด้วย 
   2.4.1                               การที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้พฤติกรรม หรือ
กระบวนการที่สามารถมีอิทธิพลต่อบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่การสื่อสารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  
การเสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศติดตามและให้ข้อมูลย้อนกลับ และผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
   2.4.2  หลักสูตรสถำนศึกษำ  หมายถึง การจัดระบบการพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งโรงเรียนก าหนดขึ้น และ
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนด 
 3.  โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล รุ่นที่1 ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลปีการศึกษา 2553 ที่ได้จากการประเมินของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
 

สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยได้ตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ  ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ด้าน            และ ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยได้น ำเสนอเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เป็นล ำดับดังนี้ 
 1. ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  1.1                       
  1.2                      
 2. โ                   
  2.1                    โ                   
  2.2 หลักกำรและแนวคิดกำรประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  2.3 เกณฑ์มำตรฐำน และตัวบ่งชี้ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
   2.3.1 ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรโปรแกรม 
   2.3.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   2.3.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
   2.3.4 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
   2.4 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ ปีงบประมำณ 
2553 
 3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
   3.1 ปัจจัยด้ำนลักษณะองค์กำร 
   3.2 ปัจจัยด้ำนลักษณะสภำพแวดล้อม 
   3.3 ปัจจัยด้ำนลักษณะบุคคล 
  3.4 ปัจจัยด้ำนลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ 
  3.5 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 4. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1 งำนวิจัยภำยในประเทศ 
  4.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 
  งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก ำหนดให้ประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล คือ ค่ำระดับ
ผลส ำเร็จในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลตำม
จุดมุ่งหมำย ซึ่งได้จำกผลกำรประเมินของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีกำรศึกษำ 
2553 ที่ใช้แบบประเมินผล กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
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ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิผล โ ยได้ก ำหนดองค์ประกอบของประสิทธิผล
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลไว้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำโปรแกรม ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ และด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้
 

1.  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 กำรศึกษำประสิทธิผลองค์กำรมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรองค์กำร
เผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษำประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยผู้วิจัยได้น ำเสนอเกี่ยวกับประสิทธิผลในด้ำนต่ำงๆเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจตรงกัน ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้ 
  
 1.1  ความหมายของประสิทธิผล 
 ค ำว่ำ “ประสิทธิผล” (effectiveness) มีควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรต่ำงๆ และ
เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทำงกำรบริหำรที่ผู้บริหำรจะต้องมุ่งเน้นกำรบริหำรเพื่อมุ่งประสิทธิผลของ
องค์กำรเป็นส ำคัญ ซึ่งได้มีนักกำรศึกษำให้ควำมหมำยประสิทธิผลไว้ดังนี้      
  รอบบิน (Robbins. 1996: 74) นิยำมว่ำประสิทธิผล หมำยถึงระดับ (degree)  
ที่องค์กำรด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
  มำร์ติน และเคทเนอร์ (Martin; & Kettner. 1996: 110) ได้ให้ค ำนิยำมของ ประสิทธิผลเป็น
ผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินงำนที่ให้ผลของงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้   
 สเตียร์ (Steers. 1985: 72) ได้ให้ควำมหมำยของประสิทธิผลไว้ว่ำ ประสิทธิผลองค์กำรมี
ควำมหมำย 2 นัย คือ   
 1. เป็นควำมสำมำรถขององค์กำรที่ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้บรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กำร    
 2. เป็นควำมสำมำรถขององค์กำรท่ีจะด ำรงอยู่ได้ในสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง    
 มนทิพย์  ทรงกิตติพิศำล (2552: 86) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ประสิทธิผล หมำยถึง ควำมส ำเร็จตำม
จุดมุ่งหมำยขององค์กำร และเป็นจุดมุ่งหมำยร่วมกัน (Common purpose) มีผลต่อสังคมโดย
ส่วนรวม ซึ่งประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งส ำคัญที่จะบอกถึงควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติ 
ประสิทธิผลขององค์กำรย่อมมีควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถขององค์กำรในกำรใช้ทรัพยำกรใน 
กำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือ
กิจกรรมต่ำงๆบรรลุวัตถุประสงค์  
 สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 29) ได้ให้นิยำมของค ำว่ำ “ประสิทธิผล” หมำยถึง ระดับ 
กำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
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  โดยสรุป ประสิทธิผล หมำยถึง ระดับผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของ
องค์กำรท่ีได้ตั้งไว้       
  
 1.2 การประเมินประสิทธิผล 
 จำกกำรศึกษำกำรประเมินประสิทธิผลนั้น ผู้วิจัยพบว่ำได้มีกำรก ำหนดแนวทำงใน 
กำรประเมินผล 2               กำรประเมินผลองค์กำร และกำรประเมินผลโรงเรียน โดยมี
รำยละเอียดดังน้ี 
     
 การประเมินประสิทธิผลองค์การ 
  กำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรมีแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุแนวทำงกำรประเมินผลของ
องค์กำรไว้ ดังนี้ 
 มอทท์ (Hoy; & Miskel.  2005: 398; citing Mott. 1972 ) ได้ประมวลผลผลิตที่ส ำคัญของ
องค์กำร และสร้ำงรูปแบบของประสิทธิผลองค์กำรขึ้น โดยเกณฑ์กำรวัดประสิทธิผลองค์กำรของ 
มอททพ์ิจำรณำจำก            
 1. ปริมำณของผลผลิต  
 2.  คุณภำพของผลผลิต  
 3. ประสิทธิภำพ    
 4. ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว  
 ฮอย และ มิสเกล (Hoy ;& Miskel.  2005: 290-292) ได้ศึกษำกำรประเมินประสิทธิผล
องค์กำรออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  
 1. รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมำย  
 2. รูปแบบระบบทรัพยำกร  
 3.  รูปแบบบูรณำกำรเป้ำหมำยและทรัพยำกร 
 สเตียร์ (Steers. 1985:  80-86 )ได้แบ่งรูปแบบของกำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรไว้ดังนี้ 
 1. แบ่งตำมจ ำนวนเกณฑ์มี 2 ประเภท ดังนี ้      
  1.1 รูปแบบเกณฑ์เดี่ยว (univariate effectiveness models) มุ่งเน้นประเมิน
ประสิทธิผลองค์กำรโดยใช้ตัวเกณฑ์แตกต่ำงกัน 30 ตัวแปร        
   หำกแต่ปัญหำในกำรใช้เกณฑ์เดี่ยวเพรำะขึ้นอยู่กับควำมเห็นส่วนตัวของผู้ประเมิน
มำกกว่ำที่จะใช้เกณฑ์ที่เป็นกลำง และถ้ำมีกำรผสมผสำนตัวแปรเหล่ำนั้น เพื่อให้เข้ำใจถึงอิทธิพล
ของตัวแปรต่อประสิทธิผลองค์กำร ก็ไม่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจและสร้ำงรูปแบบควำมสัมพันธ์ได้   
  1.2 รูปแบบพหุเกณฑ์ (multivariate effectiveness models) เป็นกำรวิเครำะห์
ประสิทธิผลขององค์กำรโดยกำรสร้ำงรูปแบบ (model-building) ซึ่งมีสมมติฐำนและน ำไปทดลองหรือ
หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรหลัก ซึ่งอำจมีผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กำรเป็นรูปแบบที่มี
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ประโยชน์มำกกว่ำกำรใช้เกณฑ์เดี่ยว เพรำะเป็นรูปแบบต่ำงๆพยำยำมแสดงให้เห็นว่ำตัวแปรต่ำงๆมี
ควำมสัมพันธ์กัน และเป็นองค์ประกอบของผลกำรด ำเนินงำน กำรใช้รูปแบบนี้เพื่อแก้ข้อจ ำกัดของ
รูปแบบตัวแปรเดียวหรือเกณฑ์เดี่ยว 
 2. แบ่งตำมกำรก ำหนดเกณฑ์เพื่อสร้ำงรูปแบบ มี 2 ลักษณะ ดังนี้  
  2.1 รูปแบบที่มีลักษณะกำรพรรณนำ (descript models) เป็นกำรสรุปลักษณะที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์วิจัยองค์กำรที่ประสบควำมส ำเร็จมำเสนออยู่บนพื้นฐำนของกำรค้นพบสิ่งที่เกิดจำก
สภำพควำมเป็นจริงท่ีได้ไปส ำรวจหรือวิเครำะห์         
  2.2 รูปแบบมีลักษณะเป็นกำรสร้ำงปทัสถำน (normative models) เป็นกำรก ำหนด
สภำวะท่ีจ ำเป็นต้องมี เพื่อให้องค์กำรมีประสิทธิผล 
 3. แบ่งตำมควำมสำมำรถในกำรน ำเกณฑ์กำรประเมินผลไปประยุกต์ใช้ มี 2 ลักษณะ ดังนี้  
  3.1 รูปแบบที่เป็นสำกล (universalistic models) รูปแบบซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรได้ทุกองค์กำร       
   3.2 รูปแบบที่เฉพำะ (contingent models) รูปแบบซึ่งเสนอเกณฑ์ในกำรประเมิน
ประสิทธิผลองค์กำรบำงประเภทเท่ำน้ัน  
 4. แบ่งตำมเทคนิคที่ใช้ในกำรได้มำซึ่งเกณฑ์ในกำรประเมินประสิทธิผล    
  4.1 รูปแบบอนุมำน (deductive model)เป็นรูปแบบที่ได้จำกกำรพิจำรณำหลักกำร
ทั่วไปประกอบด้วยเกณฑ์กำรประเมินซึ่งได้จำกกำรตีควำมตำมทฤษฎีแล้วน ำเกณฑ์ดังกล่ำวไป
ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ต่อไป  
  4.2 รูปแบบอุปมำน (induction models) เป็นรูปแบบที่เป็นผลจำกกำรพิสูจน์จำกกรณี
เฉพำะโดยผู้ท ำกำรศึกษำวิจัยพยำยำมสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินผลที่มีควำมหมำยอันเป็นผลจำก  
กำรค้นคว้ำวิจัย  
 5. ตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินประสิทธิผลองค์กำร ในกำรประเ มิน
ประสิทธิผลองค์กำรนั้น ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรตัดสินนับได้ว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญในกำรที่จะ
ท ำให้กำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรมีควำมสมบูรณ์ขึ้น ยืดหยุ่น 
 คำร์เมรอน และเวทเทน (Cameron; & Whetten.  1996: 35) ได้เสนอรูปแบบใน 
กำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรจ ำแนกได้เป็น     

  1. รูปแบบยึดเป้ำหมำย 
 2. รูปแบบระบบทรัพยำกร 
 3. รูปแบบกระบวนกำรภำยใน   
 4. รูปแบบเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
 5. รูปแบบคุณค่ำกำรแข่งขัน  
 6. รูปแบบควำมถูกต้องตำมกฎหมำย  
 7. รูปแบบที่ไม่มีประสิทธิผล 
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 รอบบิน (Robbins.  1996: 77) ได้แบ่งแนวทำงกำรศึกษำประสิทธิผลองค์กำรออกเป็น 4 
แนวทำง คือ  
 1. แนวทำงกำรบรรลุจุดมุ่งหมำย  
 2. แนวทำงเชิงระบบ  
 3. แนวทำงเชิงกลยุทธ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
 4. แนวทำงแข่งขัน – คุณค่ำ   
 โดยสรุปแล้ว แนวทำงกำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรนั้นนักวิจัย และนักกำรศึกษำจะให้
ควำมส ำคัญกับกำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรทั้งในด้ำนคุณภำพ และปริมำณควบคู่กัน  โดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลที่เน้นระบบกำรด ำเนินงำนเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ขององค์กำรเป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดในองค์ประกอบด้ำนต่ำงๆของประสิทธิผลองค์กำร 
ทั้งนี้แนวทำงกำรสร้ำงตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินจะได้มำจำกกำรพิจำรณำ ตีควำม และ
สังเครำะห์หลักกำร แนวคิด และทฤษฎีเป็นส ำคัญ  
 ทั้งนี้กำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรนั้นเม่ือพิจำรณำในเชิงระบบ จะสำมำรถแบ่งเป็น  3
รูปแบบ ดังนี ้
 1.  รูปแบบพิจำรณำปัจจัยน ำเข้ำ (input) ได้แก่ ระบบทรัพยำกร และควำมถูกต้องตำม
กฎหมำย  รูปแบบน้ีเป็นกำรพิจำรณำควำมส ำเร็จในด้ำนกำรสรรหำ หรือน ำเข้ำปัจจัยที่มีคุณภำพเข้ำ
สู่ระบบหรือกระบวนกำรกำรผลิตขององค์กำร  
 2.  รูปแบบพิจำรณำกระบวนกำรผลิต (process) ได้แก่ กระบวนกำรภำยใน และกลยุทธ์
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบนี้เป็นกำรพิจำรณำควำมส ำเร็จของกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยน ำเข้ำ
ให้เป็นผลผลิต โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ตำมหลักกำรทำงทฤษฎี ประกอบกับรูปแบบเฉพำะของ
องค์กำร 
 3. รูปแบบพิจำรณำผลลัพธ์ (output) ได้แก่ ปริมำณของผลผลิต คุณภำพของผลผลิต  
กำรยึดจุดมุ่งหมำยขององค์กำร และคุณค่ำของกำรแข่งขัน  รูปแบบนี้จะยึดเป้ำหมำยขององค์กำร
ที่ตั้งไว้เป็นหลัก ทั้งเชิงปริมำณ และคุณภำพ 
  รูปแบบกำรประเมินประสิทธิผลทั้ง 3                ใช้เครื่องมือกำรประเมินประสิทธิผล
ที่มีกำรใช้ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรตัดสินประเมินประสิทธิผล ทั้งรูปแบบพรรณนำ ซึ่งได้จำกเครื่องมือ
คือแบบสังเกต เพื่อพิจำรณำรำยละเอียดท่ีเกิดขึ้นตำมสภำพควำมเป็นจริง หรือแบบสอบถำมจำกข้อ
ค ำถำมที่สร้ำงขึ้นจำกเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่ได้จำกกำรศึกษำทฤษฎีประสิทธิผลขององค์กำรทั่วไปใน
รูปแบบที่เป็นสำกล รวมถึงกำรก ำหนดจำกลักษณะเฉพำะขององค์กำรน้ันๆ 
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 แนวคิดการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ในกำรประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น มีผู้กล่ำวถึงไว้ ดังนี้ 
 เกร (Gray.  1993: 33) ได้เสนอหลักกำรเบื้องต้นของกำรสร้ำงตัวบ่งชี้ประสิทธิผลว่ำตัว
บ่งชี้ประสิทธิผลควำมมีลักษณะ 8 ประกำร ประกอบด้วย 1) เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน  2)  
มุ่งสู่กระบวนกำรสอนและกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้ำหมำยแรกสุดของโรงเรียน  3) ครอบคลุมส่วนที่
ส ำคัญของกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน  4)  สะท้อนกำรแข่งขันเพื่อเป็นที่ 1 ของกำรศึกษำ 5)  เป็น
สิ่งสำมำรถประเมินได้  6)  มีควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ  7)  ให้โรงเรียนได้เห็นถึงระดับ
ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นจำกควำมพยำยำมของตน และ 8)  จ ำนวนตัวบ่งชี้น้อย 
  จำกหลักกำรข้ำงต้น Gray ได้เสนอปัจจัยท่ีบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ประกำรดังน้ี   
  1. ปรัชญำและนโยบำยของโรงเรียน 
 2. กำรสอนและกำรเรียน 
 3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักเรียนและครู 
 4. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร  
 ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy; & Furguson. 1985: 131) เสนอเกณฑ์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของ
โรงเรียนไว้ 4 ประกำร ดังนี้  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง 
 2. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3. มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนต่อสภำพแวดล้อมที่มำกระทบ ทั้งภำยในและ
ภำยนอก  
 4. สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ครูอำจำรย์ได้ 
 โดยสรุป กำรวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจะพิจำรณำที่เป้ำหมำยของโรงเรียน ซึ่งมี
ควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลโดยตรง โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลที่เน้นระบบ 
กำรด ำเนินงำนเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ของโรงเรียนเป็นหลัก ทั้งนี้เม่ือพิจำรณำระบบ สำมำรถ
ก ำหนดออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้ 
  ปัจจัยสนับสนุน  ประกอบด้วย ปรัชญำและนโยบำยของโรงเรียน และภำวะผู้น ำของ
ผู้บริหำร 
  ปัจจัยกระบวนกำร  ประกอบด้วย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรจัดทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ขององค์กำร 
  ปัจจัยผลผลิต  ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ควำมพึงพอใจของครูและ
บุคลำกรในโรงเรียน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน  
   ทั้งนี้กำรเลือกน ำรูปแบบใดมำประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น โรงเรียนมีอิสระใน 
กำรก ำหนดขึ้นอยู่กับนโยบำยส่วนกลำง และบริบทของโรงเรียนเป็นส ำคัญ 
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2. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำจำกแนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มัธยมศึกษำยุค
ใหม่สู่มำตรฐำนสำกล และคู่มือกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ส ำนักงำนคณะกรรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรจัดท ำและเผยแพร่เป็นแนวทำง
ให้แก่โรงเรียนน ำร่อง (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.  2553) โดยมีหลักกำร แนวคิด
เกี่ยวกับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ดังนี้     
   
 2.1                                        
  ความเป็นมาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 จำกกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561) โดยก ำหนดไว้เป็นเป้ำหมำยที่ 1 คนไทยและกำรศึกษำไทยมีคุณภำพและได้มำตรฐำน
ระดับสำกล (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2552: ออนไลน์)  จำกแผนกำรปฏิรูปดังกล่ำว 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มีนโยบำยในกำรยกระดับโรงเรียนชั้นน ำที่มี 
ควำมพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมำตรฐำนสำกล (World-Class Standard School) เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มี
ระบบกำรพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำ แหล่งเรียนรู้ สภำพแวดล้อม หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
อ ำนวยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ
คิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีคุณธรรมน ำควำมรู้ รักควำมเป็นไทย และมี
ควำมสำมำรถก้ำวไกลในระดับสำกล (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.  2553: ง) โดย
มีภำพควำมส ำเร็จ และลักษณะของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ดังนี้ 
 
 ภาพความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
มำตรำที่ 6 กล่ำวถึงแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำดังนี้ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข”  ได้น ำมำเป็นหลักในกำรก ำหนดภำพ
แห่งควำมส ำเร็จโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ภำยใต้แนวคิดและกระบวนทัศน์ของโครงกำรยกระดับ
มำตรฐำนโรงเรียนสู่สำกล โดยได้ก ำหนดภำพควำมส ำเร็จไว้ดังนี้(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน. 2553: 3) 
 1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย        
  1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (หลักสูตรและกำรสอน)     
  1.2 บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ       
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 2.  คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี ้    
  2.1 ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก(World Citizen) เป็นเลิศวิชำกำร, สื่อสำรสองภำษำ, 
ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด, ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์        
  2.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล (World-class Standard)    
   2.3 บริหำรจัดกำรด้วยระบบ คุณภำพ (Quality System Management) 
  3. วัตถุประสงค์ โรงเรียนมาตรฐานสากล  ประกอบด้วย  
  3.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก (World Citizen)       
  3.2 ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล  (World-class 
Standard)   
  3.3  ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ (Quality System Management)  
 ทั้งนี้ภำพควำมส ำเร็จของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ที่โรงเรียนมำตรฐำนสำกลทั่วประเทศ
ยึดถือเป็นแนวทำงด ำเนินงำนข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ดังภำพประกอบ 2 
 

 
ภำพประกอบ 2  ภำพควำมส ำเร็จโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 
  ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (2553): หน้ำ 2. 
 
 ทั้งนี้ ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2553 ส ำหรับโรงเรียนน ำร่อง 500 โรงเรียนที่
คัดเลือกจำกเกณฑ์ ควำมพร้อม 3 ด้ำนคือ (รังสรรค์  เพ็งนู.  2553: สัมภำษณ์)  
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  1.  ด้ำนผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
  2.  ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  
 3.  ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนของสถำนศึกษำและชุมชน  
  โดยโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรในรุ่นที่ 1 นี้จะต้องด ำเนินกำรภำยใต้แนวทำง 
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด โดย
มีส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่นิเทศ และประเมินผล
ควำมส ำเร็จในแต่ละปีกำรศึกษำ ซึ่งจะขยำยผลในกำรพัฒนำโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศต่อไป ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนรองรับ
จนถึงป ีพ.ศ. 2561 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.  2553: 1) 
 โดยสรุป โรงเรียนมำตรฐำนสำกลเป็นโครงกำรที่ตอบสนองแผนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ทศวรรษที่ 2 ของ กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มี
นโยบำยในกำรยกระดับโรงเรียนชั้นน ำที่มีควำมพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมำตรฐำนสำกล (World-Class 
Standard School) และมอบหมำยให้ส ำนักบริหำรงำนมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็นหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ วำงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร พร้อมก ำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งมี
โรงเรียนน ำร่องเข้ำร่วมโครงกำรในรุ่นที่ 1 ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2553-2555  
และมีแผนกำรขยำยจ ำนวนโรงเรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำรรุ่นต่อไปจนถึงปีงบประมำณ 2561 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2554) 
  จำกกำรศึกษำเจตนำรมณ์ กระบวนทัศน์ และภำพควำมส ำเร็จของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
ผู้วิจัยสำมำรถสรุปโดยแบ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ลักษณะของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และ  
กำรประเมินควำมส ำเร็จได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านบุคลากร  หมำยถึง ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีลักษณะของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และกำรประเมินควำมส ำเร็จ
ดังนี ้
 ลักษณะ   
 1)  บุคลำกรพัฒนำอย่ำงเหมำะสมจนมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนเป็นเลิศระดับสำกล 
 2)  บุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจและผูกพันต่อวิชำชีพ 
 ประเมิน   
 1)  ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยประเมินโรงเรียนมำตรฐำนสำกลรำยปี
กำรศึกษำ ในทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 2)  เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award-TQA) เป้ำหมำยปลำยทำง
ในกำรตรวจสอบคุณภำพระดับสำกล (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2553: 1) 
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  องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน 
รวมถึง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีลักษณะของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
และกำรประเมินควำมส ำเร็จดังนี้ 
  ลักษณะ   
 1)  กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ  
 2)  มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำระหว่ำงนักเรียน ครู ผู้บริหำร ทั้งระดับ
ชุมชน ภูมิภำค ประเทศ และระดับโลก  
 3)  องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ตลอดจนเรียนรู้แบบอย่ำงควำมส ำเร็จเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
โรงเรียนให้เทียบเท่ำสำกล 
 4)  หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เน้นพหุปัญญำ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นเครื่องมือ กระตุ้นกำรเรียนรู้  
 5)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือที่มีคุณภำพ 
 ประเมิน     
 1) ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยประเมินโรงเรียนมำตรฐำนสำกลรำยปี
กำรศึกษำ ในทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 2) เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award-TQA) เป้ำหมำยปลำยทำงใน
กำรตรวจสอบคุณภำพระดับสำกล (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2553: 1) 
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านผู้เรียน หมำยถึงคุณลักษณะและศักยภำพของผู้เรียน มีลักษณะ
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และกำรประเมินควำมส ำเร็จดังนี้ 
  ลักษณะ   
 1)  ผู้เรียนเก่งดีมีสุข ใช้ชีวิตบนพื้นฐำนควำมเป็นไทยภำยใต้บริบทของสังคมโลก 
 2)  ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก ตำมปฎิญญำว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำของ UNESCO 
ได้แก่ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร สื่อสำรสองภำษำ ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำนสร้ำงสรรค์ และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 
 ประเมิน    
 1)  ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยประเมินโรงเรียนมำตรฐำนสำกลรำยปี
กำรศึกษำ ในทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 2)  เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award-TQA) เป้ำหมำยปลำยทำง
ในกำรตรวจสอบคุณภำพระดับสำกล 
 3)  กำรวัดระดับควำมสำมำรถจำกสถำบันระดับประเทศและระดับโลก เช่น  กำรวัด
ควำมสำมำรถทำงภำษำจำกสถำบันภำษำนำนำชำติ ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์จำกสมำคม
คณิตศำสตร์ ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์จำกมหำวิทยำลัยมหิดล และควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน 
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คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ PISA Thailand จำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนและเทคโนโลยี
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2553: 27) 
   
 ลักษณะการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้ก ำหนดลักษณะกำรเป็นโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ส ำคัญของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 2 ด้ำน (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2554: 9-12)        
  1. ด้านหลักสูตรและการสอน  
  หลักสูตรและกำรสอน เป็นลักษณะส ำคัญอย่ำงหนึ่งของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ที่
จะต้องพัฒนำหลักสูตรเทียบเคียงควำมเป็นสำกล โดยมีรำยละเอียดต่อไปนี้  
   1.1 ด้ำนหลักสูตร  กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอนเพื่อพัฒนำคุณลักษณะผู้เรียนที่ 
พึงประสงค์ตำมจุดประสงค์ของโครงกำรนั้น โรงเรียนมำตรฐำนสำกลจะต้องจัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร
ที่เทียบเคียงควำมเป็นสำกล โดยต่อยอดจำกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551เป็นส ำคัญ กล่ำวคือ หลักสูตรสถำนศึกษำโดยทั่วไปมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่สำระพื้นฐำน 
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สำระเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยหลักสูตรของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลจะต้องเพิ่ม 1 องค์ประกอบได้แก่ สำระเพิ่มเติมควำมเป็นสำกล  ซึ่งแสดงเป็น
ภำพประกอบเปรียบเทียบโครงสร้ำงหลักสูตร ดังภำพประกอบ 3 
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ภำพประกอบ 3 เปรียบเทียบโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนทั่วไปกับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 
 ที่มา: ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2553).  คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School). 
  1.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำร จัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลมีแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยพิจำรณำให้ทุกสำระกำรเรียนรู้สอนเป็น
ภำษำไทยหรือในบำงสำระกำรเรียนรู้ เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และอื่น ๆ เป็นภำษำอังกฤษ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของทรัพยำกรของแต่ละสถำนศึกษำ อนึ่ง สถำนศึกษำจะต้องให้
ควำมส ำคัญในกำรศึกษำและทบทวนเนื้อหำในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะกลุ่มสำระสังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมให้เนื้อหำมีควำมทันสมัย ร่วมสมัยหรือเป็นเหตุกำรณ์ที่เป็นปัจจุบันและ
อยู่ในควำมสนใจของสังคม เป็นต้น  
    กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระเพิ่มเติมที่มีควำมเป็นสำกล ก ำหนดให้โรงเรียน
มำตรฐำนสำกลจัดสำระเพิ่มเติมจ ำนวน 6 สำระหลัก ได้แก่ 
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    1) ทฤษฎีควำมรู ้(Theory of Knowledge)       
    2) กำรเขียนควำมเรียงขั้นสูง (Extended-Essey)      
    3) กิจกรรมโครงงำนสำธำรณประโยชน์ที่เกิดจำกกำรคิดสร้ำงสรรค์สู่กำรปฏิบัติ
ของผู้เรียนท่ีเรียกชื่อว่ำ CAS (Creativity, Actions, Service)       
    4) โลกศึกษำ (Global Education) เพื่อให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และ มีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของควำมเป็นพลโลก (World Citizen)        
    5) ภำษำอังกฤษ          
    6) ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 
 2. ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
   กำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ เป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดันกำรพัฒนำโรงเรียนสู่
มำตรฐำนสำกล โดยอิงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  (Thailand 
Quality Award-TQA) มำพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติ
และผลกำรด ำเนินกำรในระดับมำตรฐำนโลก เนื่องจำกระบบดังกล่ำวมีพื้นฐำนทำงด้ำนเทคนิคและ
กระบวนกำรตัดสินรำงวัลเช่นเดียวกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ (Malcolm Baldrige 
National Quality Award-MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรำงวัลคุณภำพแห่งชำติที่ประเทศต่ำงๆ หลำย
ประเทศทั่วโลกน ำไปประยุกต์โดยเรียกชื่อแตกต่ำงกันไป (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน. 2553: 1)  ทั้งนี้โรงเรียนมำตรฐำนสำกลได้ก ำหนดตัวชี้วัดกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ
คุณภำพ (Quality System Management)ไว้ 4 ด้ำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 
2553: 14-17)  ดังนี ้
   2.1 ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน หมำยถึง โรงเรียนได้ จัดกำรศึ กษำได้
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล ผู้บริหำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่เกี่ยวข้อง TQA โดยสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร และสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร  
   2.2 ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง โรงเรียนบริหำรจัดกำรตำมขั้นตอนของ 
TQA โดยมีกำรบริหำรด้ำนบุคลำกรอย่ำงมีอิสระและคล่องตัวในกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง สรรหำ บรรจุ  
จัดจ้ำง ส่งเสริมและพัฒนำ และโรงเรียนมีกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆเพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศใน  
กำรจัดกำรศึกษำ โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงคล่องตัวตำมสภำพควำมต้องกำรและจ ำเป็น   
   2.3 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน หมำยถึง โรงเรียนมีห้องอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย มีห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติกำรพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นไปตำมเกณฑ์ และมีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริกำร 
(Resource Center) ที่มีกำรบริกำรด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท ำให้ครูและนักเรียนมีควำมพอใจ
ในกำรใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริกำร         
   2.4 ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ หมำยถึง โรงเรียนมีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภำค ระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ ตลอดจนครูและนักเรียนมีเครือข่ำย 
กำรเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ังระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ 
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 โดยสรุปลักษณะเฉพำะของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลมี                                              โดยเพิ่มสำระควำมเป็นสำกล 
                      ด้วยระบบคุณภำพ ซึ่งใช้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติมำเป็นแนวทำงใน 
กำรบริหำรจัดกำร  
 
 2.2 หลักการและแนวคิดการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล   
   จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2553 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
รุ่นที่ 1 ของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย อ้ำงถึงหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ04229/194 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2554 ให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 
กันยำยน 2554 โดยก ำหนดให้ ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ และเครือข่ำยนิเทศกำรมัธยมศึกษำ ร่วมกันติดตำมผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยได้
ก ำหนดคู่มือแนวทำงกำรนิเทศก ำกับติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนมัธยมศึกษำทั่วไป โรงเรียนมำตรฐำนสำกล และโรงเรียนในโครงกำร 
Education Hub ปีกำรศึกษำ 2553 เป็นแนวทำงในกำรประเมินผล ทั้งนี้ได้ระบุรำยละเอียด และ
เกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียนมำตรฐำนสำกลในแต่ละด้ำน ซึ่งผู้วิจัยน ำมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรประเมิน ดังรำยละเอียดต่อไป (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2553: 
ภำคผนวก)  
 
 วิธีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ด้วยกำรใช้ระบบ 
กำรติดตำมกระบวนกำรท ำงำน (tracking system) ซึ่งเป็นระบบ ติดตำม ที่ใช้ส ำหรับติดตำม
กระบวนกำรท ำงำน ท ำให้สำมำรถทรำบได้ว่ำผลลัพธ์ในขั้นต่ำงๆ เป็นอย่ำงไร มีกำรด ำเนินไปถึง
ส่วนใด รวมถึงสำมำรถดูรำยละเอียดล ำดับในกำรด ำเนินกำร นอกจำกนั้นข้อมูลที่ได้ยังสำมำรถ
น ำไปใช้ประเมินระยะเวลำที่จะด ำเนินกำรต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปด้วย 
กำรประเมินตำมระบบกำรติดตำมกระบวนกำรท ำงำน (Tracking System)ซึ่งใช้แบบประเมินผล  
กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
เป็นเครื่องมือในกำรวัด โดยเครื่องมือนี้จะมีระดับควำมส ำเร็จแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับA1-
A4 เพื่อให้เห็นมิติย่อยของกำรปฏิบัติด้วยTracking System ได้แก่ 
  ระดับที่ 1 A1 (Awareness) คือระดับควำมตระหนักในควำมส ำคัญ ได้แก่ รับรู้ เข้ำใจ มี
แนวคิดเชิงประยุกต์ สร้ำงสรรค์ กระตือรือร้น มุ่งม่ัน เห็นประโยชน์ควำมส ำคัญ ซึ่งพิจำรณำจำก 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่แสดงควำมมุ่งม่ันและเห็นควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
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 ระดับที่ 2 A2 (Attempt) คือระดับควำมพยำยำมในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ควำมพร้อมของ
ข้อมูลสำรสนเทศผู้รับผิดชอบกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน กำรนิเทศติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเป็นระยะเพื่อให้บรรลุ เป้ำหมำย ซึ่งพิจำรณำจำกกิจกรรมที่ เป็น 
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรพัฒนำที่หลำกหลำย 
  ระดับที่ 3 A3 (Achievement) คือระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ผลที่เกิดขึ้น
เทียบกับเป้ำหมำย เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จที่เป็น
รูปธรรม และผลผลิตที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 ระดับที่ 4 A4 (Accredited System) คือระดับควำมต่อเนื่องยั่งยืนในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จัดเวทีวิชำกำร เสวนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยำยผล สร้ำง
เครือข่ำยฯลฯ ซึ่ง พิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนที่บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ที่เกิดจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและ
ระบบท่ียั่งยืน 
 
 ผู้ประเมินผลการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 กำรประเมินผลกำรพัฒนำนี้ ใช้ภำคีร่วมประเมินเพื่อหำข้อสรุปในกำรวัดระดับผล 
กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลร่วมกัน โดยมีผู้ประเมิน
ดังนี ้
  1.  โรงเรียน ใช้เครื่องมือเพื่อประเมินตนเอง  
  2.  คณะกรรมกำรจำกส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ใช้เครื่องมือใน 
กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
  3.  ศึกษำนิเทศก์ ใช้เครื่องมือในกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 
 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  จำกคู่มือ ได้ระบุขั้นตอนในกำรประเมินเพื่อให้ผู้ประเมินถือปฏิบัติตำมขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ผู้ประเมินต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูลรำยระเอียดทุกรำยกำรในช่อง
แนวทำงกำรพิจำรณำระดับผลงำนของแต่ละด้ำนท้ังหมด 
  2.  ผู้ประเมินศึกษำอ่ำนรำยกำรต่ำงๆในช่องรำยกำรหลักฐำนและร่องรอยส ำคัญทุก
รำยกำรในช่องแนวทำงกำรพิจำรณำระดับผลงำน 
 3.  ผู้ประเมินลงควำมเห็นว่ำ จำกหลักฐำนร่องรอยต่ำงๆ ที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้ว  
โรงเรียนควรได้รับกำรประเมินระดับกำรปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับใด  ทั้งนี้ ต้องเป็นมติเห็นชอบของ
ผู้ประเมินทุกภำคี  
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  4. โรงเรียนก ำหนดสิ่งที่จะต้องพัฒนำต่อไปภำยหลังจำกกำรสรุปผลกำรนิเทศ ฯ ตำม
ขั้นตอนกระบวนกำร P – D – C – A หรือกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous 
Improvement ) จนไปสู่ควำมยั่งยืนในระดับ A 4  
 โดยสรุปกำรประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ผู้วิจัยน ำผลกำรประเมิน 
กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ของส ำนักงำน 
กำรมัธยมศึกษำตอนปลำย มำใช้เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยนี้ เนื่องจำกมีควำมชัดเจน และ
ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เพรำะเป็นผลกำรประเมินของผู้ประเมินซึ่งเป็น
ภำคีที่รับรู้กำรด ำเนินงำน ตลอดจนเจตนำรมณ์ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ด้วยวิธีกำรประเมินแบบ
มีส่วนร่วมโดยอิงกำรพิจำรณำจำกหลักฐำนร่องลอยที่ชัดเจนหรือโดดเด่นที่สุดของโรงเรียนตำมตัว
บ่งชี้กำรพัฒนำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
   
 2.3  เกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การพัฒนายกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียนมำตรฐำนสำกลในแต่ละด้ำน แบ่งตำมเกณฑ์กำรพัฒนำทั้ง 4 
ด้ำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 2553: ภำคผนวก)  ดังนี ้
 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำโปรแกรม หมำยถึง ระดับผลส ำเร็จของกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมำตรฐำนสำกล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  โดยยึด
หลักกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกำรน ำจุดเด่นจำกหลักสูตรต่ำงๆ เช่น (1) หลักสูตร English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP) หรือ 
International Baccalaureate (IB) (2) หลักสูตร ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง (วิทยำศำสตร์  
คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ อำชีพ ดนตรี กีฬำ) โดยทุกหลักสูตรสำมำรถปรับเนื้อหำวิชำพื้นฐำน
ต่ำง ๆ ให้มีควำมเข้มข้นเทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกล และจัดให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และรำยวิชำสำระเพิ่มเติมควำมเป็นสำกล เพื่อมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพ
เป็นพลโลก 
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
  1) โรงเรียนจัดหลักสูตรทำงเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมำตรฐำนสำกล ได้แก่ หลักสูตร 
English Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP) 
International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 
  2) โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองต่อควำมถนัดและศักยภำพตำม
ควำมต้องกำรของผู้เรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนของหลักสูตร
และมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด 
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 3) โรงเรียนจัดหลักสูตรด้ำนอำชีพ (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ) 
  4) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร และครูมีพันธสัญญำต่อกันในกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำโปรแกรม โดยร่วมมือกันด้วยควำมมุ่งม่ันและศรัทธำอย่ำงต่อเนื่อง 
  5) โรงเรียนมี และใช้หลักสูตรสถำนศึกษำโปรแกรมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลโลก 
  6) โรงเรียนใช้หลักสูตรสถำนศึกษำโปรแกรมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน มี 
กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกชุมชน สถำบันกำรศึกษำ  แหล่ง
วิทยำกำร  สถำนประกอบกำรและภูมิปัญญำในท้องถิ่นเพื่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 จำกเกณฑ์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ประสิทธิผลด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำข้ำงต้น 
ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรดังน้ี 
  คำร์ดเวล และสปริง (Caldwell; & Spinks. 1990: 101-102) ได้กล่ำวถึงเกณฑ์ประเมิน
ควำมมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ด้ำนปัจจัยและกระบวนกำร โดยมีเกณฑ์ 
กำรประเมินประสิทธิผลที่ส ำคัญด้ำนหน่ึงได้แก่ ด้ำนหลักสูตร โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
 ด้ำนหลักสูตร ประกอบด้วย 1) โรงเรียนมีจุดหมำยทำงกำรศึกษำที่ชัดเจน 2) โรงเรียนมี
แผนงำนที่รับกำรวำงแผนไว้อย่ำงสมดุลและเป็นระบบสำมำรถสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนได้  3) 
โรงเรียนมีแผนงำนพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะที่ต้องกำร และ4) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักเรียน 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ  ทวิกำ  แกล้มกระโทก (2552: 9-10) ได้ระบุคุณภำพของ
หลักสูตรท่ีเป็นตัวแปรสะท้อนควำมมีประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ว่ำ  
  คุณภำพของหลักสูตร หมำยถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรใน 2 มิติ ได้แก่ 
 1. มิติคุณภำพเชิงปัจจุบัน  หมำยถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรที่สะท้อน
คุณภำพที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของระบบกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตร 
 2. มิติคุณภำพเชิงศักยภำพ หมำยถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรที่สะท้อนกำร
บริหำรจัดกำรที่สนับสนุนให้หลักสูตรมีขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตัวหลักสูตรเอง เพื่อ
สร้ำงและสะสมทุนควำมรู้ของหลักสูตรท่ีจะแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ 
 นอกจำกนี้ ทวิกำได้ก ำหนดตัวบ่งชี้วัดคุณภำพของหลักสูตรตำมมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียครอบคลุมเนื้อหำคุณภำพหลักสูตรท่ีผสมผสำนแนวคิดดังนี้ 
 1. คุณภำพหลักสูตรในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรศึกษำครอบคลุม         
       
   1.1 คุณภำพหลักสูตรตำมมุมมองผู้รับบริกำรหลักสูตร 
   1.2 คุณภำพหลักสูตรตำมมุมมองครูผู้สอน 
  1.3 คุณภำพหลักสูตรตำมมุมมองผู้ใช้ผลผลิตจำกหลักสูตร 
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 2. คุณภำพของหลักสูตรพหุมิติ ครอบคลุม                
  2.1                            
   2.2 คุณภำพหลักสูตรมิติเชิงศักยภำพในกำรพัฒนำ 
  2.3 องค์ประกอบคุณภำพครอบคลุม               ได้แก่คุณภำพของอำจำรย์ 
ผลงำนวิจัย คุณภำพหลักสูตร ผลงำนวิชำกำร คุณภำพปัจจัยเกื้อหนุน ท ำเลที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม 
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คุณภำพนักเรียนและกำรส ำเร็จกำรศึกษำ คุณภำพของนักเรียน 
ควำมมีชื่อเสียงของหลักสูตร ศักยภำพของครูและแผนกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตรสู่งองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ กำรบริหำรหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพ ควำมร่วมมือกับภำยนอก 
  โดยสรุปประสิทธิผลด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หมำยถึง ควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำสูตรสถำนศึกษำที่สะท้อนคุณลักษณะของหลักสูตรในมิติปัจจุบันและแนวทำงกำรพัฒนำใน
อนำคต ตลอดจนศักยภำพของหลักสูตรที่ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมถนัดที่หลำกหลำยของ
ผู้เรียน ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน 
 
 ด้านการจัดการเรียนรู้  
  กำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง ระดับผลส ำเร็จของโรงเรียนจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี
กำรศึกษำ 2553               กำรพัฒนำ                ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
ของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งผลส ำเร็จสะท้อนจำกผลงำนและคุณลักษณะของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก (World Citizen) 
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
  1) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ผ่ำนทุกตัวชี้วัด 
  2) ผู้เรียนได้รับกำรแก้ไขข้อบกพร่องและพฤติกรรมที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน   
 3) ผู้เรียนสำมำรถใช้ผลกำรประเมินเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ  พัฒนำตนเอง เลือก
แนวทำงกำรศึกษำต่อ  หรือประกอบอำชีพ 
  4) ผู้เรียนสำมำรถน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
  5) ผู้เรียนมีผลงำนจำกกำรเรียนรู้สำระเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล   
 6) ผู้เรียนสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนกับสถำนศึกษำระดับต่ำงๆทั้งในและต่ำงประเทศ 
  7) ครูมีผลงำนที่มีคุณภำพเป็นที่ประจักษ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เกิดจำกวิธีกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
  8) ครูมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำมำรถ สร้ำงเป็น
เครือข่ำย กำรเรียนรู้ มำกกว่ำ  1 ช่องทำง 
  9) ครูมีนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ( Best Practices) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
  10) ครูได้รับรำงวัลและเกียรติบัตรยกย่องด้ำนวิชำชีพ 
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 จำกเกณฑ์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ประสิทธิผลด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนข้ำงต้น ผู้วิจัยได้
ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 
 เฮลตัน (วิโรจน์  สำรรัตนะ. 2548; อ้ำงอิงจำก Halton. 1992) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลว่ำ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก โดยมีองค์ประกอบด้ำนเน้นกำรเรียนรู้ เป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบ ซึ่งมีรำยละเอียดคือ 1) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนสม่ ำเสมอ  2) มี 
ควำมคำดหวังสูงต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  3) มีกำรพัฒนำครูให้มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 4) เน้นกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอนที่มีคุณภำพได้
มำตรฐำน 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนำ  แขมมณี (2545: 22) ได้ก ำหนดให้กำรเรียนรู้เป็นปัจจัย
วัดประสิทธิผลของโรงเรียน โดยให้ค ำนิยำมค ำว่ำ “กำรเรียนรู้ (learning)” นั้นมีขอบเขตที่ครอบคลุม
ควำมหมำยสองประกำร คือ กำรเรียนรู้ในควำมหมำยของ “กระบวนกำรเรียนรู้ (learning process)” 
ซึ่งหมำยถึง กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอนหรือกำรใช้วิธีกำรต่ำงๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดกำรเรียนรู้ 
และกำรเรียนรู้ในควำมหมำยของ “ผลกำรเรียนรู้ (learning outcome)” ซึ่งได้แก่ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในสำระต่ำงๆ ควำมสำมำรถในกำรกระท ำ กำรใช้ทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ รวมทั้งควำมรู้สึกหรือเจต
คติอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรเรียนรู้หรือกำรใช้วิธีกำรเรียนรู้  กล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ  
กำรเรียนรู้มีลักษณะเป็นทั้งผลลัพธ์ที่เป็นเป้ำหมำยปลำยทำง (ends) และวิธีกำรที่น ำไปสู่เป้ำหมำย 
(means) ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้เป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน หำกบุคคลมีกระบวนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ท่ีดีมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับตน บุคคลนั้นก็ย่อมมีโอกำสที่จะเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระหรือกระบวนกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงกระจ่ำงถ่องแท้และลึกซึ้ง เกิดควำมรู้สึกหรือเจตคติไปในทำงที่
เหมำะสมและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรกระท ำหรือพฤติกรรมไปในทำงที่พึงประสงค์  
  องค์ประกอบส ำคัญในกำรเรียนรู้ของบุคคลนั้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
กำรเรียนรู้จำกกำรสอนของผู้อื่น บุคคลจะใช้กระบวนกำรเรียนรู้หรือวิธีกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่อำจได้มำ
จำกควำมคิดหรือควำมชอบของตนเองหรือจำกผู้สอนในกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระต่ำงๆ กำรเรียนรู้
เนื้อหำสำระใดด้วยกระบวนกำรหรือวิธีกำรที่ดีเหมำะสมกับสำระนั้นย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิด  
กำรเรียนรู้ได้ดี กล่ำวคือ เกิดกำรเรียนรู้ในเน้ือหำสำระนั้นๆ อย่ำงกระจ่ำงและเกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย ดังแสดงในภำพประกอบ 4 
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ภำพประกอบ 4 องค์ประกอบส ำคัญของกำรเรียนรู้ที่ประสบควำมส ำเร็จตำมแนวคิดของทิศนำ แขมมณี 
   
 ที่มำ: ทิศนำ  แขมมณี. (2545): องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จตาม
แนวคิด.  หน้ำ 22. 
    
 โดยสรุปประสิทธิผลด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้หมำยถึง ควำมส ำเร็จจำกกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน ที่สะท้อนผลผ่ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อันเป็นผลมำจำกกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพของครูและบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 
 
 ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
  กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ หมำยถึง ระดับผลส ำเร็จของโรงเรียนในกำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ(Quality System Management) ซึ่งสะท้อนผ่ำนวิธีกำรด ำเนินงำน และ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โดย
ประกอบด้วยองค์ประกอบในกำรประเมิน 6 ด้ำน ได้แก่   
  1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำร  หมำยถึง  ระดับผลส ำเร็จของผู้บริหำรในกำร
ใช้พฤติกรรม และกระบวนกำรบริหำรเพื่อมีอิทธิพลต่อกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
โรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
   1)  ผู้บริหำรใช้แผนกลยุทธ์เป็นกลไกในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
   2)  ผู้บริหำรสร้ำงศรัทธำโดยเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน 
   3)  ผู้บริหำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมโดยน ำผล 
กำรประเมินมำเทียบกับเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ 
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   4)  ผู้บริหำรใช้ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร 
   5)  ผู้บริหำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
บุคลำกรในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
   6)  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำตำมหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
   7)  โรงเรียนมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่  ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี
สอดคล้องกับแผนกำรจัดชั้นเรียน 
   8)  โรงเรียนมีครูเพียงพอ  อัตรำส่วนนักเรียน:  ครู เป็นไปตำมเกณฑ์ มีครูทุกกลุ่ม
สำระและเพียงพอตำมแผนกำรจัดชั้นเรียน ซึ่งก ำหนดให้มีนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน  40  คน 
   9)  โรงเรียนมีอัตรำส่วนนักเรียน:  คอมพิวเตอร์ต่ ำกว่ำ 20: 1  และสำมำรถใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   10)  โรงเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติ(O-Net) เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อย  3 ปี
กำรศึกษำ 
   11)  โรงเรียนได้รับควำมนิยมจำกผู้ปกครอง  โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้นจำกแผนกำรรับนักเรียน 
   12)  โรงเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขัน  ทั้ ง ในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศอย่ำงต่อเนื่อง   
   13)  โรงเรียนมีกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และมี Best Practices ด้ำนกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   14)  โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้ำนผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปทุก
มำตรฐำน 
 2. กำรพัฒนำครู  หมำยถึง  ระดับผลส ำเร็จของโรงเรียนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติตน จนเป็นแบบอย่ำงที่ดีเกิดควำมศรัทธำในตัวครู โดยครูสำมำรถใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำมำใช้พัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ ตลอดจนสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่ 2             
                        
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
   1)  ครูสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  
   2)  ครูวิเครำะห์ศักยภำพและเข้ำใจผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
   3)  ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ       
   4)  ครูใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
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   5)  ครูประเมินผลกำรพัฒนำกำรของผู้เรียนและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอน 
   6)  ครูได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ( ฝึกอบรม ครูวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน       
   7) ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนวิชำกำรผ่ำน 
กำรประเมินในระดับชำติ   
   8)  ครูสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร   
   9)  ครูสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเรียนกำรสอน  
   10)  ครูสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนกับ
นำนำชำติ  
 3. กำรใช้แหล่งเรียนรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกชุมชน  หมำยถึง ระดับ
ผลส ำเร็จของโรงเรียนในกำรส ำรวจ จัดหำ สร้ำง และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในชุมชน เพื่อน ำแหล่งเรียนรู้มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมกำรใช้แหล่งเรียนรู้จนแบบอย่ำง สำมำรถให้บริกำรแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน และควำมสำมำรถ
ของโรงเรียนในกำรจัดเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนอย่ำงเป็นระบบเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
   1)  โรงเรียน มีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้  (ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดเห็นผล) 
   2) โรงเรียนมีกำรนิ เทศ  ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้จนเป็นที่ยอมรับ 
   3)  โรงเรียนใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มจังหวัด
เพื่อเชื่อมโยงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น (โดยจัดให้มีกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติและนักเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง) 
 4. ระบบดูแลช่วยเหลือ  หมำยถึง ระดับผลส ำเร็จของโรงเรียนในกำรวำงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภำพ ตำมกลยุทธ์ของโรงเรียน สร้ำงควำมตระหนัก ควำมศรัทธำแก่ครูใน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณลักษณะ และคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้ำนผู้เรียน สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินงำนวำงแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
   1)  นักเรียน ร้อยละ 95  ได้รับกำรดูแลโดยครูมีกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมกฎและ
ระเบียบของสถำนศึกษำ 
   2)  จ ำนวนนักเรียน มีผลกำรเรียน O, ร และ มส. ลดลง จำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  
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   3)  นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยทำงด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ ฯลฯ โดยมี
ครูที่ดูแลนักเรียนในอัตรำส่วน ครูต่อนักเรียน  (1:20) 
   4)  นักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90  มีคุณลักษณะ และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้ำนผู้เรียน  ( รู้จักพึ่งตนเอง มีสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสุขนิสัยที่ดี มี
ทักษะชีวิต สำมำรถหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตรำยและพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ เป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ) อยู่ในระดับ ดี
มำก ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ปีกำรศึกษำครูศรัทธำ  ทุ่มเทในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อุทิศตน
และเวลำเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยควำมรัก ควำมเมตตำอย่ำงแท้จริง 
  5)  ผู้บริหำร  ครู  ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันทบทวนและปรับปรุงยุทธศำสตร์ 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ก้ำวหน้ำมำกขึ้น 
   6)  โรงเรียนเป็นแบบอย่ำง และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในด้ำนประสิทธิภำพของระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   7) โรงเรียนใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพ
นักเรียน 
   8)  โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสริมสร้ำงพัฒนำกำรของผู้เรียนเต็มตำม
ศักยภำพ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  2551 
 5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้สื่อเทคโนโลยี  หมำยถึงระดับผลส ำเร็จของโรงเรียนใน 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้บริหำรให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ พัฒนำครูให้สำมำรถใช้และสื่อและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ผู้เรียนให้สำมำรถใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ จนน ำควำมรู้มำใช้ในกำรเขียน
โปรแกรม และ Web Pageได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ตำมศักยภำพ 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
   1)  ผู้บริหำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร  
   2)  ครูใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภำพใน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่ำงและสำมำรถขยำยผลสู่สถำนศึกษำอื่น ๆ  
   3)  ครูพัฒนำสื่อด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยกระบวนกำรวิจัย 
   4)   นักเรียนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และสร้ำงชิ้นงำนที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นแบบอย่ำงและสำมำรถขยำยผลสู่สถำนศึกษำอื่น ๆ ได้ 
   5)   นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ และไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 เขียน Web page ได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
  6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  หมำยถึง ระดับควำมส ำเร็จของโรงเรียนใน 
กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของสั งคมเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรน ำผล 
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กำรประเมินคุณภำพภำยในไปใช้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝ่ำย 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
   1)   โรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียนมำสมัครเข้ำเรียนสูงกว่ำแผนกำรรับ 
  2)   โรงเรียนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำก สมศ.และมีผลกำรประเมินระดับดี/
ดีมำก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
   3)   โรงเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขัน  ทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่
กำรศึกษำ ภูมิภำคและระดับประเทศอย่ำงต่อเนื่องโรงเรียนมีกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และมีผลงำนที่
มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับ ( Best Practice )  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน       
   4)   โรงเรียนน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไปใช้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ / 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝ่ำย 
   5)   โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคมเพิ่มมำก
ขึ้น 
 จำกเกณฑ์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ประสิทธิผลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพข้ำงต้น ผู้วิจัย
ได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพดังนี้ 
  เชง (Cheng. 1996) ได้เสนอตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน (models of school 
effectiveness) ซึ่งปรับปรุงจำกตัวแบบของ คำร์เมรอน  (Cameron. 1984)  จ ำนวน 8 ตัวแบบ 
(model) โดยมี ตัวแบบที่ 8 ตัวแบบกำรบริหำรคุณภำพโดยรวม (total quality management 
model) นิยำมประสิทธิผลของโรงเรียนว่ำเป็นโรงเรียนที่สำมำรถบริหำรจัดกำรโดยรวมให้สนอง
ควำมต้องกำรของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และประสบผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เงื่อนไขของกำรใช้อยู่
ที่ว่ำต้องมีควำมสอดคล้องของเป้ำหมำยหรือควำมต้องกำรจ ำเป็นของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ในกำรประเมิน คือ ควำมเป็นผู้น ำของผู้บริหำร กำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรท ำงำน และผลงำน 
ดังสรุปจำกตำรำง 1 
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ตำรำง 1   ตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนในทัศนะของ Cheng  
 

     

 สอดคล้องกับแนวคิดของ สเชียร์เรนส์ (Scheerens. 2000: 96-97) ได้ท ำกำรศึกษำ
วิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยเกี่ยวกับควำมมีประสิทธิผลของโรงเรียน และได้น ำเสนอตัวแบบบูรณำ
กำรของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (an integrated model of school effectiveness) โดยมองโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลตำมแนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ โดยกล่ำวถึงกระบวนกำรทั้งในระดับโรงเรียน และ
ระดับห้องเรียน โดยมีแนวคิดระดับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่จะส่งผลทั้งทำงตรงต่อ
ด้ำนผลลัพธ์ (outputs) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรทั้งเชิงปริมำณเชิงคุณภำพ ได้แก่  
 1. ระดับควำมเข้มแข็งของนโยบำยท่ีมุ่งผลส ำเร็จ  
 2. ภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำ  
 3. กำรมีส่วนร่วมและกำรเห็นพ้องต้องกำรจำกครูในกำรวำงแผน  
 4. คุณภำพของหลักสูตรในด้ำนเน้ือหำและโครงสร้ำง  
 5. บรรยำกำศที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 6. ควำมสำมำรถในกำรประเมินผล  
  โดยสรุปประสิทธิผลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ หมำยถึง ควำมส ำเร็จจำกกำรใช้
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของผู้บริหำรในกำรบริหำรโรงเรียนเพื่อบรรลุ ตำมเป้ำหมำยของ
โรงเรียนที่วำงไว้ 
 
 เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน หมำยถึง ระดับผลส ำเร็จของโรงเรียนในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพและมีคุณลักษณะตรงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 แ   
                    โ                                                            

ตัวแบบประสทิธิผลของ
โรงเรียนในทัศนะของ 

Cheng  

มโนทัศน์เก่ียวกบั 

ประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

เง่ือนไขของ 

การใช้ตัวแบบ 

ตัวบ่งชี/้สาระหลัก 

การประเมิน 

ตัวแบบที ่8  

ตัวแบบกำรบริหำร  
คุณภำพโดยรวม  
(total quality management 
model)  

กำรบริหำรบุคลำกร 
ภำยใน และกระบวนกำร
ที่จะสนองควำมต้องกำร
ของบุคคลทุกฝำ่ยที ่
เกี่ยวข้อง  

ควำมต้องกำรจ ำเป็น
ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ตรงกัน และมีทรพัยำกร
และเทคโนโลยีพร้อม
ส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำรทั้งหมด  

ควำมเป็นผู้น ำ  
กำรจัดกำรบุคลำกร  
กำรวำงแผน กลยุทธ ์ 

กำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำรท ำงำน ผลงำน
ที่มีคุณภำพ ควำมพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ผลกระทบต่อสังคม  
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        ล่ำวคือ ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2                                                และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม 
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
  เป็นเลิศวิชำกำร 
 1)  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนผ่ำนกำรประเมินระดับชำติอยู่ในระดับดี เป็นที่ยอมรับ
จำกสถำบันนำนำชำติ 
  2)  นักเรียนมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์ สำมำรถแข่งขันใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 
  3)  นักเรียนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษำ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้ในอัตรำสูง 
  4)  นักเรียนมีผลกำรเรียนท่ีสำมำรถถ่ำยโอนกับสถำนศึกษำระดับต่ำงๆ ในนำนำชำติได้   
 สื่อสำรได้อย่ำงน้อย  2  ภำษำ 
 5)  นักเรียนใช้ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ ใน 
กำรสื่อสำรได้ดี 
  6)  นักเรียนสำมำรถสอบผ่ำนกำรวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำจำกสถำบันภำษำ
นำนำชำติ 
 ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด   
 7) นักเรียน สร้ำงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท ำโครงงำนที่เสนอแนวคิด เพื่อ
สำธำรณะประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนำนำชำติ 
  8)  นักเรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กล้ำเผชิญควำมเสี่ยง สำมำรถใช้ควำมคิดระดับสูง มี
เหตุผลและวำงแผนจัดกำรสู่เป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ได้ 
  9) นักเรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชำติ ค่ำนิยมและควำมเชื่อตนเองและของผู้อื่น 
 ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์   
 10)  นักเรียน มีควำมสำมำรถประเมิน แสวงหำ สังเครำะห์ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ  
 11) นักเรียนมีผลงำนกำรประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์และออกแบบผลงำนเข้ำแข่งขันในเวที
ระดับชำติและนำนำชำติ 
  12) นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำนสื่อสำร  น ำเสนอ 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงำนได้ในระดับนำนำชำติ 
  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 13) นักเรียน มีควำมตระหนักรู้ในภำวกำรณ์ของโลก สำมำรถเรียนรู้และจัดกำรกับ 
ควำมซับซ้อน 
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  14)  นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนำนำชำติ 
  15) นักเรียนมีควำมสำมำรถระบุประเด็นทำงเศรษฐศำสตร์  วิเครำะห์ผลกระทบของ 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและนโยบำยสำธำรณะ เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยและผลตอบแทนได้ 
 16)  นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สำมำรถจัดกำรและควบคุม 
กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อุดมกำรณ์ประชำธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
 จำกเกณฑ์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ประสิทธิผลด้ำนคุณภำพของผู้เรียนข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ศึกษำ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลด้ำนคุณภำพของผู้เรียนดังน้ี 
  ทั้งน้ีจำกกำรศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยที่น ำมำใช้ในกำรวัดประสิทธิผล
โรงเรียน ผู้วิจัยพบว่ำ กำรวัดประสิทธิผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนผู้เรียนนั้น มีควำมถี่สูงมำก โดย
นักวิชำกำรจะให้ควำมส ำคัญกับคุณลักษณะของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ของบริบท 
กำรศึกษำวิจัยนั้นๆในฐำนะที่ผู้เรียนเป็นผลผลิตของกำรศึกษำ โดยนักวิจัยได้พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้
ต่ำงๆ โดยมีนักวิชำกำรที่เสนอเกณฑ์เหล่ำนี้ ดังนี้ Steers (1985), Pollack, Chrispeels & Watson 
(1987), Yin Cheong Cheng (1996), Saunders (2000), Scheerens (2000), Hoy & Miskel 
(2005), อ ำรุง  จันทวำนิช (2547), วำโร  เพ็งสวัสดิ์  (2549) และสัมฤทธิ์  กำเพ็ง (2551) 
  นอกจำกนี้จำกลักษณะประสิทธิผลโรงเรียนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   จะเห็นว่ำได้ก ำหนดทิศทำงใน 
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน แม้ว่ำกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ของชำติเป็นงำนที่ยำกแต่เป็นภำรกิจที่
ยิ่งใหญ่ที่มุ่งสัมฤทธิผล ทั้งนี้ ทุกส่วนของสังคมไม่ว่ำฝ่ำยนโยบำย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เรียน 
ผู้บริหำร และ ชุมชนต้องมีควำมเข้ำใจตรงกันและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิรูปครั้งนี้ โดยมุ่งหวังที่
จะได้เห็นคนไทยที่พึงประสงค์เป็นทั้ง “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเรียนรู้ นักกำรศึกษำ นักคิด ครูอำจำรย์ ผู้บริหำร ผู้เรียน และทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ได้ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และ
ลักษณะกระบวนกำรเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ตำมแนวพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   เกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ไว้ดังนี ้  
  
  1. คนดี คือ คนที่ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ มีจิตใจที่ดีงำม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้ำนจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีควำมเอื้อเฟื้อเกื้อกูล 
มีเหตุผล รู้หน้ำที่ ซื่อสัตย์ พำกเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชำธิปไตย เคำรพควำมคิดเห็น
และสิทธิของผู้อื่น มีควำมเสียสละ รักษำสิ่งแวดล้อม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติสุข  
 2. คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภำพสูงในกำรด ำเนินชีวิต โดยมีควำมสำมำรถด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
หรือรอบด้ำน หรือมีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะทำง เช่น ทักษะและกระบวนกำรเรียนวิทยำศำสตร ์
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ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ 
มีภำวะผู้น ำ รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ทัน
เทคโนโลยี มีควำมเป็นไทย สำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ และท ำประโยชน์ให้เกิดแก่ตน 
สังคม และประเทศชำติได้     
   3. คนมีควำมสุข คือ คนที่มีสุขภำพดีทั้งกำย และจิตใจ เป็นคนร่ำเริงแจ่มใส ร่ำงกำย
แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีควำมรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภำพ ปลอดพ้นจำก 
กำรตกเป็นทำสของอบำยมุข และสำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงพอเพียงแก่อัตภำพ 
  โดยสรุป ปัจจัยด้ำนผู้เรียน หมำยถึงควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน ที่ตอบสนองตำมแนวพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   เกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ได้แก่ กำรเป็นคนดี  คนเก่ง และคนท่ีมีควำมสุข 
   
 2.4 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ  
    2553 
  จำกกำรประเมินประสิทธิผลประจ ำปีงบประมำณ 2553 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล รุ่นที่ 
1 ของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้รำยงำนด ำเนินกำรประเมินระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ และน ำเสนอผลกำรประเมินของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลแต่ละโรงเรียนจ ำแนกเป็นรำยภำค 4 ภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก และภำคใต้ตำมล ำดับ ซึ่งแบ่งตำมลักษณะทำงภูมิศำสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน  ทั้งนี้พบว่ำจำกจ ำนวนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำทั่ว
ประเทศ 367 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลกำรประเมินประสิทธิผลจ ำนวน 318 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 86.65 ของโรงเรียนทั้งหมด และได้น ำเสนอผลกำรประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2553 จ ำแนกรำยภำคโดยสรุปได้ดังตำรำง 2 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.  2554: 14-25) 
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ตำรำง 2  ร้อยละของโรงเรียนที่ได้ผลกำรประเมินประสิทธิผล ประจ ำปีงบประมำณ2553  จ ำแนกรำยภำค  
 

ประสิทธิผล
ด้าน 

ภาคเหนือ 
(            ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
( 77 โรงเรียน) 

ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

(122 โรงเรียน) 
 

ภาคใต ้
(57 โรงเรียน) 

 

รวม 
(            ) 

A1 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A2 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A3 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A4 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A1 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A2 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A3 
ร.ร. 
/ 

ร้อยละ 

A4 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A1 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A2 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A3 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A4 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A1 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A2 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A3 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A4 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A1 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A2 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A3 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

A4 
ร.ร. 
/ 

ร้อย
ละ 

1.กำรพัฒนำ
หลักสูตร
สถำน 
ศึกษำ 

1 5 19 37 0 1 44 32 0 17 52 53 0 0 24 33 1 23 139 155 

1.61 8.06 30.65 59.68 0.00 1.30 57.14 41.56 0.00 13.93 42.62 43.44 0.00 0.00 42.11 57.89 0.31 7.23 43.71 48.74 

2.กำรจัด 
กำรเรียนรู้ 

1 5 29 27 0 6 50 21 0 22 55 45 0 0 32 25 1 33 166 118 

1.61 8.06 46.77 43.55 0.00 7.79 64.94 27.27 0.00 18.03 45.08 36.89 0.00 0.00 56.14 43.86 0.31 10.38 52.20 37.11 

3.กำรบริหำร
จัดกำร
คุณภำพ 

0 3 23 36 0 3 49 25 0 17 48 57 0 1 23 33 0 24 143 151 

0.00 4.03 38.17 56.99 0.00 3.90 63.64 32.46 0.00 
13.39 

39.62 46.99 0.00 1.75 40.94 58.48 0.00 7.55 44.97 47.48 

4. คุณภำพ 
ผู้เรียน 

0 8 41 13 0 12 50 15 1 30 62 29 0 2 36 19 1 52 189 76 

0.00 12.90 66.13 20.97 0.00 15.58 64.94 19.48 0.82 24.59 50.82 23.77 0.00 3.51 63.16 33.33 0.31 16.35 59.43 33.91 
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  จำกผลกำรประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับมัธยมศึกษำทั่วประเทศ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2553 ของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยข้ำงต้น พิจำรณำรำย
ด้ำนพบว่ำด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพมีระดับ
ประสิทธิผลในระดับควำมต่อเนื่องยั่งยืนในกำรด ำเนินงำน (A4) ร้อยละ48.74  และ 47.48 ตำมล ำดับ 
นอกจำกนี้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนคุณภำพผู้เรียน มีระดับประสิทธิผลในระดับควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำน (A3) ร้อยละ 52.20 และ 59.43 ตำมล ำดับ 
  เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินประสิทธิผลรำยภำค พบว่ำ  
 1. ภำคเหนือ พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และด้ำน 
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพมีระดับประสิทธิผลในระดับควำมต่อเนื่องยั่งยืนในกำรด ำเนินงำน (A4) 
ร้อยละ 59.68  และ 56.99 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนคุณภำพผู้เรียน มี
ระดับประสิทธิผลในระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน (A3) ร้อยละ 46.77 และ 66.13 ตำมล ำดับ 
  2.  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ และด้ำนคุณภำพผู้เรียน มีระดับประสิทธิผล
ในระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน (A3)ทุกด้ำน ร้อยละ 57.14  64.94  63.64 และ 64.94 
ตำมล ำดับ 
  3. ภำคกลำงและภำคตะวันออก พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพมีระดับประสิทธิผลในระดับควำมต่อเนื่องยั่งยืนใน
กำรด ำเนินงำน (A4) ร้อยละ 43.44  และ 46.99 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน มีระดับประสิทธิผลในระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน (A3) ร้อยละ 45.08 
และ 50.82 ตำมล ำดับ    
  4. ภำคใต้ พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และด้ำน 
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพมีระดับประสิทธิผลในระดับควำมต่อเนื่องยั่งยืนในกำรด ำเนินงำน (A4) 
ร้อยละ 57.89  และ 58.48 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนคุณภำพผู้เรียน มี
ระดับประสิทธิผลในระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน (A3) ร้อยละ 56.14 และ 63.16 ตำมล ำดับ 
 
3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
 กำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลนั้น 
ผู้วิจัยได้ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะเหตุและผล  (cause and effect) 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อกำรวิจัย (conceptual 
framework) ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น  
 ทั้งนี้งำนวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ สเตียร์ (Steers. 1977) ที่ได้เสนอปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กำร มำใช้ก ำหนดกรอบแนวคิดงำนวิจัย เนื่องด้ วย ทฤษฎีปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อองค์กำรของสเตียร์นี้เป็นกำรก ำหนดแนวทำงกว้ำงเป็นประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์องค์กำร
ได้หลำยประเภท รวมถึงโรงเรียน นอกจำกนี้เป็นรูปแบบที่มีข้อจ ำกัดน้อยที่สุดเท่ำที่มีปรำกฏใช้กัน 
(นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง.  2552: 68) โดยครอบคลุมหลำยด้ำน (Multidimensional approach) ซึ่งเน้น
ปัจจัยที่ส ำคัญที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กำร ธรรมชำติกำรเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
บทบำทส ำคัญทำงกำรบริหำรที่ต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆเพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับ
ควำมส ำเร็จ  
 สเตียร์ (Steers. 1977: 5) ได้น ำเสนอทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลขององค์กำร โดยได้เสนอ
แบบจ ำลองกระบวนกำร (Process model) เพื่อประเมินประสิทธิผล ทั้งนี้แบบจ ำลองมี 
ควำมครอบคลุมหลำยด้ำน (multidimensional approach) โดยเน้นกระบวนกำรส ำคัญที่ส ำพันธ์กับ
ประสิทธิผลขององค์กำร ธรรมชำติขององค์กำรสภำพแวดล้อม รวมทั้งบทบำทส ำคัญทำงกำรบริหำร
ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ทั้งนี้แบบจ ำลองครอบคลุมมิติส ำคัญ 3 มิติ คือ 
                         ที่สุด (goal optimization) ที่เป็นไปได้                           
                                           ม และ                               
                                         ในองค์กำรที่มีต่อควำมส ำเร็จขององค์กำรใน
ระยะยำว 
  ทั้งนี้จำกแนวคิดข้ำงต้น สเตียร์ (Steers.  1977: 8) ได้เสนอปัจจัยส ำคัญและตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กำร จ ำแนกเป็น 4 ปัจจัย         
 1. ลักษณะองค์กำร  
 2. ลักษณะสภำพแวดล้อม  
 3. ลักษณะบุคคลในองค์กำร  
 4. ลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ    
  โดยทฤษฎีของสเตียร์ สำมำรถอธิบำยถึงประสิทธิผลขององค์กำรในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่
ได้รับในแต่ละบุคคล โดยได้ก ำหนดดังภำพประกอบ 5 
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ภำพประกอบ 5 รูปแบบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กำร ตำมทฤษฎีของ Steers 
 
 ที่มำ: Richard M. Steers.  (1977).  Organizational Effectiveness: A Behavioral View. 
p. 104. 
 
 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ สเตียร์ (Steers. 1997) ที่ได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
องค์กำร ที่จ ำแนกตำมลักษณะ มำใช้ก ำหนดกรอบแนวคิดงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลโดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
   
 3.1ปัจจัยลักษณะองค์การ  
 สเตียร์ (Steers. 1977: 8) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ลักษณะองค์กำรหมำยถึง กำรจัด
ควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรด้ำนมนุษย์ในองค์กำรโดยสำยงำนบังคับบัญชำตำมหน้ำที่ อันมีหลักกำร
กระจำยอ ำนำจ(decentralization) ควำมช ำนำญเฉพำะทำง (specialization) ควำมเป็นทำง 
กำร (formalization) ช่วงกำรบังคับบัญชำ (span of control)  ขนำดขององค์กำรและหน่วยงำน 
(work-up size) รวมถึงรูปแบบของกำรจัดกำรเทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ (material) และควำมรู้ 
(knowledge) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กำรก ำหนดไว้ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 นอกจำกนี้สเตียร์ (Steers. 1977: 8) ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรของปัจจัย
ลักษณะองค์กำรไว้ 2 ตัวแปร ได้แก่  
 1. โครงสร้ำง หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรด้ำนมนุษย์ที่ก ำหนดไว้ในองค์กำร 
โดยสำยงำนกำรบังคับบัญชำตำมบทบำทหน้ำที่ ไปจนถึงขนำดของหน่วยงำนและองค์กำร 
 2. เทคโนโลยี หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ของกำรปฏิบัติ วัสดุอุปกรณ์ และองค์ควำมรู้ของ
องค์กำรท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 
 จำกแนวคิดของสเตียร์ (Steers.  1977) ข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีเพิ่มเติมซึ่ง
มีควำมสอดคล้องกับควำมหมำยของลักษณะองค์กำร ดังนี้ 

ลักษณะนโยบาย 
การบริหารและการปฏบิัต ิ

ลักษณะองค์การ 

ลักษณะบุคคล 
ในองค์การ 

ลักษณะสภาพแวดล้อม 

 
ประสิทธิผลของ 

องค์การ 
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  ภิญโญ  มนูศิลป์ (2551: 9) กล่ำวว่ำ ลักษณะของบริบทองค์กำร หมำยถึง ปัจจัยแวดล้อม
ต่ำงๆภำยในโรงเรียน ตำมกำรรับรู้ของสมำชิกในโรงเรียน ซึ่งมีควำมส ำคัญและเอื้อต่อควำมส ำเร็จใน 
กำรด ำเนินงำน 
 นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 7) ได้ให้ค ำนิยำมของลักษณะองค์กำร หมำยถึง โครงสร้ำง
องค์กำรและเทคโนโลยี ที่มีผลท ำให้กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 โดยสรุป ลักษณะองค์กำร หมำยถึง กำรจัดระบบโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ 
ตลอดจนทรัพยำกรและเทคโนโลยีภำยในองค์กำร ซึ่งองค์กำรก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในองค์กำร  โดยมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  นอกจำกนี้องค์ประกอบหรือตัวแปรของปัจจัยลักษณะองค์กำร  ผู้วิจัยได้สังเครำะห์จำก
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มเติมจำกแนวคิดของสเตียร์ 
ซึ่งผู้วิจัยพบว่ำมีตัวแปรที่มีควำมสอดคล้องกับนิยำมของปัจจัยลักษณะองค์กำร ดังนี ้
 คำร์ดเวลล์ และสปริงค์ (Caldwell; & Spinks. 1990: 102) ได้กล่ำวถึงเกณฑ์ประเมิน 
ควำมมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ด้ำนปัจจัยและกระบวนกำร โดยได้ก ำหนดตัวแปร
ที่สอดคล้องกับปัจจัยลักษณะองค์กำร ได้แก่ ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร ประกอบด้วย  โรงเรียนมี
ทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะช่วยให้ครูท ำกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ เฮเนเวลล์ 
(Heneveld.  1990: 71-72 ); และคำร์รำสโก (Carasco.  1997: 103 ) ได้เสนอรูปแบบควำมมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Model of School Effectiveness) ไว้สอดคล้องกันในรูปแบบของ
กระบวนกำรเชิงระบบซึ่งประกอบด้วย กลุ่มปัจจัยต่ำง ๆ โดยระบุกลุ่มปัจจัยภำยในที่สอดคล้องกับ
ลักษณะองค์กำรซึ่งเป็นสำเหตุให้เกิดประสิทธิผลองค์กำรได้แก่ระเบียบวินัย ธวัช  กรุดมณี (2550: 
บทคัดย่อ) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมีประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนที่บริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำน
โครงสร้ำงองค์กำร และ ทรัพยำกรและเทคโนโลยี สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของประสิทธิผล
องค์กำรได้ร้อยละ 72.40 สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 178) ได้ศึกษำ
ปัจจัยทำงกำรบริหำรทีมี่อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรจัดโครงสร้ำง
ที่เหมำะสม และ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำร มีอิทธิพลทำงตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของนฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: บทคัดย่อ) ที่
พบว่ำ ตัวแปรที่ส่งผลทำงบวกต่อประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 2 
                โ                         โ โ     
 องค์ประกอบข้ำงต้นสำมำรถสรุปตัวแปรของปัจจัยด้ำนลักษณะองค์กำร ที่ได้จำกแนวคิด 
ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กำรและของโรงเรียน ดังตำรำง 3 
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ตำรำง 3  ตำรำงสังเครำะห์ตัวแปรของปัจจัยลักษณะองค์กำร 
 

ปัจจยั 

ตัวแปรจาก แนวคิด / ทฤษฎ ี

Steers 
(1977) 

Caldwell;& 
Spinks 
(1990) 

Heneveld 
(1995) 

ธวัช 
กรุดมณ ี
(2550) 

สัมฤทธิ ์
กางเพ็ง 
(2551) 

นฤทธิ์ 
แสงสุข
สว่าง 
(2552) 

 
 
 
 

ปัจจยัด้าน
ลักษณะ
องค์การ 

กำรก ำหนด
โครงสร้ำงของ
องค์กำร 
 
 
 

 กำรก ำหนด
ระเบียบ 
วินัย 
ข้อบังคับ 

โครงสร้ำงของ
องค์กำร 

กำรจัด
โครงสร้ำงที่
เหมำะสม 

กำรก ำหนด
โครงสร้ำง
ขององค์กำร  

เทคโนโลย ี มีทรัพยำกร
เพียงพอทีจ่ะ
ท ำใหค้รูท ำ
กำรสอน
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ทรัพยำกรและ
เทคโนโลย ี

กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรใน
กำรบริหำร 

เทคโนโลย ี

  
 จำกตำรำงแสดงตัวแปรของปัจจัยลักษณะองค์กำรที่ผู้วิจัยได้ศึกษำประกอบแนวคิดของ 
สเตียร์ (Steers: 1977) นี้ ผู้วิจัยน ำมำก ำหนดตัวแปรย่อยด้ำนลักษณะองค์กำร ที่มีควำมครอบคลุม
แนวคิด ทฤษฎีที่ศึกษำทั้งหมด สำมำรถก ำหนดตัวแปรย่อย จ ำนวน 2    แปร ได้แก่ โครงสร้ำงของ
โรงเรียน  และ  ทรัพยำกรและเทคโนโลยี โดยมีรำยละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้ 
  
 โครงสร้างของโรงเรียน 
 ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง (structures) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญและมีอิทธิพลต่อ
ควำมส ำเร็จขององค์กำร เนื่องจำกเป็นวิธีกำรจัดเตรียมคนเพื่อที่จะให้สำมำรถท ำงำนต่ำงๆ ให้ส ำเร็จ 
โครงสร้ำงจะช่วยให้รู้ว่ำตนอยู่ในต ำแหน่งงำนใด และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงำนอื่นอย่ำงไร  โดยมี 
กำรแบ่ง ขอบเขตของอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่ำง ๆ บทบำทหน้ำที่ของงำน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 ความหมายของโครงสร้างของโรงเรียน 
 มีผู้ให้ค ำนิยำมเกี่ยวกับโครงสร้ำงของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
 สเตียร์ (Steers.  1977: 8) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ โครงสร้ำงขององค์กำรหมำยถึง 
ควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรด้ำนมนุษย์ที่ก ำหนดไว้ในองค์กำร โดยสำยงำนกำรบังคับบัญชำตำม
บทบำทหน้ำที ่
   นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 74) ได้กล่ำวไว้ว่ำ โครงสร้ำงโรงเรียนเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรด ำเนินงำน เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ทั้งระบบในรูปของกำรประสำนงำน 
สำมำรถมองเห็นได้ในรูปของสิ่งที่เรียกว่ำแผนภูมิองค์กำร 
  โดยสรุป โครงสร้ำงของโรงเรียน หมำยถึง กำรก ำหนดโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของ
บุคลำกรในโรงเรียน ได้แก่กำรระบุแผนภูมิองค์กำรที่เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้
ตำมสถำนกำรณ์ รวมทั้งกำรระบุหน้ำที่ของบุคลำกรตำมควำมช ำนำญเฉพำะทำง โดยมีกำรก ำหนด
กฎ ข้อบังคับในกำรท ำงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เพื่อให้กำรด ำเนินง ำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 
 
 องค์ประกอบโครงสร้างของ โรงเรียน 
 สเตียร์ (Steers.  1977: 59-60)ได้ก ำหนดลักษณะองค์ประกอบของโครงสร้ำงขององค์กำร
ที่ส ำคัญ ซึ่งแบ่งโดยค ำนึงถึงพฤติกรรมของบุคลำกรท่ีจะมีผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กำรในระยะยำว 
ดังนี ้
  1.  กำรกระจำยอ ำนำจ (decentralization) เป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจให้แก่
บุคลำกร ตลอดจนบรรยำยบทบำทและลักษณะงำน ด้วยแผนภูมิองค์กำร แสดงให้เห็นถึงกำรที่ฝ่ำย
บริหำรยอมให้บุคลำกรมีอิสระในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจ 
  2.           ญ ฉ       (specialization) เป็นกำรระบุลักษณะเฉพำะของงำนของ
หน่วยงำนย่อยๆ โดยมีทั้งกำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำนเป็นระบบ  กำรเพิ่มขอบเขตของงำนให้
หลำกหลำยมำกขึ้น และกำรเพิ่มกำรตัดสินใจ กำรสร้ำงทีม กำรใช้งบประมำณ และกำรจัดท ำ
รำยงำนเพื่อให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น 
  3.                 (formalization) เป็นกำรที่ระบุมำตรฐำนและมีค ำบรรยำยลักษณะ
งำนที่ชัดเจน ตลอดจนก ำหนดกฎข้อบังคับขององค์กำรเพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกร 
  4.                 ญ   (span of control)  คือกำรวำงแผนภูมิองค์กำรที่แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้บังคับบัญชำคนหนึ่งมีช่วงกำรบังคับบัญชำ หรือมีผู้ ใต้บังคับบัญชำ และหน่วยงำนย่อยที่อยู่ใต้
บังคับบัญชำเพียงใด แสดงถึงควำมกว้ำงของช่วงกำรบังคับบัญชำ 
  5.  ขนำดขององค์กำร (organization size) คือ กำรรวมตัวของบุคลำกร กล่ำวคือ จ ำนวน
บุคลำกรในองค์กำร ที่สะท้อนถึงควำมซับซ้อนของกำรก ำหนดสำยบังคับบัญชำ 
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  6.  ขนำดของหน่วยงำน (work-unit size) คือ กำรก ำหนดจ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน
ย่อยแต่ละหน่วยงำน 
 ทั้งนี้ผลงำนวิจัยของสเตียร์ (Steers. 1977: 61) พบว่ำ ยิ่งองค์กำรมีโครงสร้ำงที่
สลับซับซ้อนมำกเท่ำใด กล่ำวคือ มีกำรรวมอ ำนำจมำก มีกำรใช้แบบแผนเป็นทำงกำรหรือมี
กฎเกณฑ์มำกขึ้นเท่ำนั้น ตลอดจนมีช่วงกำรบังคับบัญชำท่ีกว้ำง บุคคลในองค์กำรมักจะรับรู้เกี่ยวกับ
สภำพแวดล้อมในองค์กำรว่ำมีลักษณะเข้มงวดกวดขัน และน่ำหวั่นเกรง กำรท ำงำนล่ำช้ำ หำกแต่
องค์กำรใดฝ่ำยบริหำรยอมให้บุคคลเป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจของตนในกำรตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งกำร
ได้ และย่ิงฝ่ำยบริหำรสนใจพนักงำนยิ่งขึ้นเท่ำไร บรรยำกำศในกำรท ำงำนยิ่งดีขึ้นเท่ำนั้น แสดงออก
ด้วยบรรยำกำศเปิดเผย ไว้เนื้อเชื่อใจ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงของ
องค์กำรท่ีมีช่วงบังคับบัญชำที่แคบ กำรด ำเนินงำนจะบรรลุตำมเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี  
  จำกแนวคิดองค์ประกอบโครงสร้ำงขององค์กำรของ สเตียร์ ข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด 
ทฤษฎีของนักกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อก ำหนดองค์ประกอบของโครงสร้ำงของโรงเรียนซึ่งถือเป็น
องค์กำรหน่ึง ดังนี้ 
  ฮวนด์ และแอนโทนี (Hodge; & Anthony. 1990) ระบุว่ำโครงสร้ำงองค์กำรที่มีประสิทธิผล 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  
 1.                                      (goal accomplishment at least cost) กำรมี
เครือข่ำยของงำนที่แตกต่ำงกันและบูรณำกำรเข้ำด้วยกันเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
 2. มีนวัตกรรม (innovation) มีระบบข้อมูลข่ำวสำรที่เหมำะสม 
 3. มีควำมยืดหยุ่นและปรับตัว (flexibility and adaptiveness) มีกำรยืดหยุ่นเพื่อกระจำย
อ ำนำจในกำรตัดสินใจ และกำรปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและองค์กำรเอง 
 4.                                                   (facilitation of human 
resource performance and development) ส่งเสริมให้มีกำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรวำงแผน
พัฒนำอำชีพ 
 5. สนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนอย่ำงทั่วถึง (facilitation of coordination)  
 6. สนับสนุนให้มีกลยุทธ์  (facilitation of strategy)   
 รอบบิน (Robbins.  1993: 487-489) ได้ให้ทัศนะไว้ว่ำ องค์กำรจัดโครงสร้ำงเพื่อช่วย
สนับสนุนให้เกิดกำรประสำนกิจกรรมต่ำงๆ และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกในองค์กำร ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่         
 1. ควำมซับซ้อน  เป็นระดับของกิจกรรมภำยในองค์กำรที่ถูกแบ่งแยกหรือมีควำมต่ำงกัน 
มี 3 รูปแบบแตกต่ำงกัน คือ แบ่งตำมแนวนอน (horizontal) แบ่งตำมแนวตั้ง (vertical) และแบ่งตำม
พื้นที่ (spatial) ซึ่งควำมแตกต่ำงตำมแนวนอนเป็นระดับควำมต่ำงระหว่ำงหน่วยงำนย่อย ซึ่งแบ่ง
ตำมพื้นฐำนของสมำชิก ตำมลักษณะงำนและระดับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม ควำมต่ำงตำม
แนวตั้งเป็นจ ำนวนของระดับชั้นในองค์กำร ส่วนควำมแตกต่ำงตำมพื้นที่เป็นระดับที่ขึ้นอยู่กับ 
สถำนท่ีตั้งของส ำนักงำน องค์กำร หน่วยผลิตและบุคคลที่กระจำยไปตำมพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์  
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 2. ควำมเป็นทำงกำร หมำยถึง ระดับของงำนภำยในองค์กำรที่ถูกก ำหนดให้เป็นมำตรฐำน
มีค ำบรรยำยลักษณะงำนชัดเจน มีกฎข้อบังคับขององค์กำรอย่ำงมำกมำย และขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน หำกองค์กำรมีควำมเป็นทำงกำรต่ ำ กิจกรรมของงำนไม่ยึดติดอยู่กับ
โปรแกรมบุคลำกรอิสระที่จะพินิจพิเครำะห์งำนตนเอง         
  3. กำรรวมอ ำนำจ  หมำยถึง ระดับของกำรตัดสินใจรวมศูนย์อยู่ที่ผู้บริหำรเพียงจุดเดียว 
ซึ่งรวมถึงอ ำนำจอย่ำงเป็นทำงกำรและถูกต้องตำมต ำแหน่งหน้ำที่โดยชอบธรรม ผู้บริหำรระดับสูง
จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในองค์กำรโดยอำศัยข้อมูล ปัจจัยน ำเข้ำจำกบุคลำกรระดับล่ำงเพียงเล็กน้อย
หรือแทบจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวเลย ในทำงกลับกันถ้ำบุคลำกรระดับล่ำงสำมำรถให้ข้อมูล มีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจ องค์กำรก็จะมีกำรกระจำยอ ำนำจสูง 
 โดยสรุป องค์ประกอบโครงสร้ำงของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ก ำหนดองค์ประกอบโดยค ำนึงถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียนซึ่งจะมีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. แผนภูมิองค์กำร คือกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนในลักษณะแผนผัง
ของโรงเรียน เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ มีช่วงกำรบังคับบัญชำท่ีแคบ ไม่ซับซ้อน  
  2. กำรสร้ำงทีมงำนตรงตำมควำมช ำนำญเฉพำะทำง คือกำรระบุภำระหน้ำที่ของบุคลำกร
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของบุคลำกรกับควำมช ำนำญเฉพำะทำงของงำน 
  3. กำรก ำหนดกฎข้อบังคับในกำรท ำงำน คือแนวทำง กฎ ข้อบังคับไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจน อย่ำงเป็นทำงกำร       
 
 วิธีการวัดโครงสร้างของโรงเรียน 
 รูปแบบกำรวัดโครงสร้ำงของโรงเรียนพบจำกกำรศึกษำงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยทั่วไป ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมตำมกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
กำรก ำหนดโครงสร้ำงของโรงเรียน ดังเช่น นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง ที่ใช้แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นเครื่องมือในกำรวัดปัจจัย โดยมี
โครงสร้ำงของโรงเรียนเป็นตัวแปรหนึ่ง ทั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถำมนี้วัดระดับคุณภำพโครงสร้ำงของ
โรงเรียนตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรและครูในโรงเรียน (นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง. 2552: 113) 
เช่นเดียวกับ รอบบิน (Robbins. 1993: 487) และสัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 157) 
  ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวัดระดับคุณภำพ
โครงสร้ำงของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
   
 ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำที่ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งเทคโนโลยี (technology) 
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ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อประสิทธิผลขององค์กำร เนื่องจำกเป็น กำรปรับ
กระบวนกำรท ำงำน วิธีกำรท ำงำน และวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรท ำงำนเพื่อผลส ำเร็จตำมที่ตั้งไว้ 
(Bartol; & et al.  1998; citing Hoy; & Miskel.   2005) ทั้งนี้ซิลเวอร์(Silver. 2000) ได้กล่ำวว่ำ 
กำรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้หมำยควำมว่ำมีประสิทธิผลที่ดีแต่เป็นกำรยอมรับขององค์กรส่วน
ใหญ่ว่ำเทคโนโลยีเป็นทำงออกในกำรแก้ปัญหำหรืออุปสรรคที่เห็นผลอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งต้องอำศัยองค์
ควำมรู้ของบุคลำกรเป็นส ำคัญ สอดคล้องกับพวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2545: 34) ได้กล่ำวไว้ว่ำกำรใช้
ทรัพยำกรและเทคโนโลยีในกระบวนกำรบริหำรมีควำมส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กำรบรรลุควำมมี
ประสิทธิผล  
 
 ความหมายของทรัพยากรและเทคโนโลยี 
 สเตียร์ (Steers.  1977: 135) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของเทคโนโลยี หมำยถึง กระบวนกำรที่
องค์กำรแปลงสภำพวัตถุดิบหรือตัวป้อนที่มีจ ำกัดให้เปลี่ยนเป็นผลิตผลที่มีประสิทธิภำพตำม
เป้ำหมำย โดยอำศัยพลังงำนทำงเครื่องจักรและทำงสมอง          
 ทั้งนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยก ำหนดให้ทรัพยำกรและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เนื่องด้วยมีผู้ศึกษำพบว่ำทรัพยำกรนั้นมีควำมส ำคัญต่อ
ประสิทธิผลองค์กำรเช่นกัน โดยมีผู้ให้ค ำนิยำมเกี่ยวกับทรัพยำกรและเทคโนโลยีไว้ ดังนี้ 
 รอบบิน (Robbins.  1996: 492) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นกำรที่องค์กำรแปลงสภำพของ
ปัจจัยน ำเข้ำให้เป็นผลผลิต ซึ่งทุกๆองค์กำรจะมีเทคโนโลยีอย่ำงน้อยหนึ่งประเภท เพื่อ ใช้ส ำหรับ
แปลงงบประมำณ คน และทรัพยำกรต่ำงๆให้เกิดผลผลิตหรือบริกำร      
  นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 79) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นสิ่งส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแต่ละประเภทขององค์กำร เพื่อช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิต
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
  ธวัช  กรุดมณี (2550: 9) ได้ให้ควำมหมำยของทรัพยำกรและเทคโนโลยีว่ำ หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ กำรมีทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนเพียงพอ มี
เทคโนโลยีที่เหมำะสม และสำมำรถน ำทรัพยำกรและเทคโนโลยีมำใช้ด ำเนินงำนตำมแผนงำนของ
องค์กำรจนประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  
  โดยสรุป ทรัพยำกรและเทคโนโลยี หมำยถึงกำรก ำหนดแผนงำนในกำรน ำวัตถุดิบได้แก่
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มำใช้ในโรงเรียน ร่วมกับเครื่องมือ วิธีกำร และเทคนิคของ
เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยโรงเรียนมีกำรสรรหำจำกแหล่งต่ำงๆ ตลอดจนกำรพัฒนำควำมรู้ ของ
บุคลำกรในกำรใช้งำนทรัพยำกรและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 องค์ประกอบของทรัพยากรและเทคโนโลยี      
  สเตียร์ (Steers.  1977: 8) ได้ก ำหนดองค์ประกอบของเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิด
ประสิทธิผลองค์กำร โดยแบ่งตำมกระบวนกำรที่องค์กำรแปลงสภำพวัตถุดิบที่มีจ ำกัดให้เป็นผลผลิต
ที่ตรงตำมเป้ำหมำย ดังนี้ 
 1. กำรปฏิบัติ (operations) คือ กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆของ
องค์กำรตำมแนวนโยบำยขององค์กำรที่มุ่งเน้นให้มีกำรใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภำพของผลผลิตอย่ำง
ต่อเนื่อง       
 2.                (materials) คือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน กล่ำวคือ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องมือในกำรใช้เพื่อกรผลิตผลผลิตที่มีคุณลักษณะที่
องค์กำรต้องกำร 
 3.         (knowlage) คือ ควำมรู้ของคนในองค์กำรที่เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี ใน 
กำรด ำเนินงำน ซึ่งเกิดจำกกำรอบรม สั่งสอน ถ่ำยทอดควำมรู้จำกคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ ตลอดจน 
กำรฝึกฝนจนเกิดควำมช ำนำญ เป็นควำมรู้ฝังลึกในตัวบุคลำกร อันจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถใน  
กำรผลิตขององค์กำรได้อย่ำงยั่งยืน 
 จำกแนวคิดองค์ประกอบเทคโนโลยีขององค์กำรของ สเตียร์ ข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด 
ทฤษฎีของนักกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อก ำหนดองค์ประกอบของทรัพยำกรและเทคโนโลยีของโรงเรียน
ที่มีควำมครอบคลุมมำกขึ้น ดังนี้ 
 ทอมสัน (Thompson, cited in Hodge and Anthony. 1988: 441-443) ได้แบ่ง
องค์ประกอบของเทคโนโลยีที่จ ำเป็นต่อกำรใช้งำนขององค์กำรออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งต้องประสำนและ
เหมำะสมกับลักษณะองค์กำร ได้แก่ 
 1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันยำวนำน (long-linked technology) ซึ่งมีลักษณะ
งำนหลำยๆอย่ำงเกี่ยวเนื่องพึ่งพำอำศัยกัน 
 2.    โ โ               (mediating technology) มีลักษณะเชื่อมโยงหน่วยงำนเอกเทศเข้ำ
ด้วยกัน โดยกำรใช้ระเบียบปฏิบัติที่มีมำตรฐำนเดียวกัน 
  3.    โ โ               (intensive technology) เป็นกำรใช้เทคโนโลยีลักษณะพิเศษ
เฉพำะด้ำนควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรหรือผลผลิต 
  โดยสรุป องค์ประกอบของทรัพยำกรและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยได้ก ำหนดไว้มีดังนี้ 
 1.  แผนงำนในกำรน ำทรัพยำกรและเทคโนโลยีมำใช้ปฏิบัติ คือกำรก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรใช้เงิน วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยอย่ำงเป็น
ระบบ   
 2. กำรระดมทรัพยำกรและเทคโนโลยี คือกำรที่โรงเรียนสรรหำเงิน วัสดุอุปกรณ์ แหล่ง
เรียนเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยจำกแหล่งต่ำงๆเพื่อน ำมำใช้ได้อย่ำง                  
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  3. ควำมรู้ด้ำนกำรใช้งำนทรัพยำกรและเทคโนโลยีของบุคลำกร คือกำรพัฒนำควำมรู้ของ
         โ       ในกำรสร้ำงและใช้ทรัพยำกรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำงำนตำมเป้ำหมำย 
 
 วิธีการวัดทรัพยากรและเทคโนโลยี   
  รูปแบบกำรวัดทรัพยำกรและเทคโนโลยีที่พบจำกกำรศึกษำงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยทั่วไป ผู้วิจัยส่วนมำกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยวัดทรัพยำกร
และเทคโนโลยีตำมกำรรับรู้ของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่น ธวัช กรุดมณี ที่ใช้แบบสอบถำมเรื่อง 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมีประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนที่บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นเครื่องมือในกำรวัดปัจจัย โดยมี
ทรัพยำกรและเทคโนโลยีเป็นตัวแปรหนึ่ง ทั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถำมนี้ระดับคุณภำพของทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำร และครูในโรงเรียน (ธวัช  กรุดมณี.  2550: 114 ) เช่นเดียวกับ 
นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 113) และสัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 157) 
  ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวัดทรัพยำกร
และเทคโนโลยีตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  
 3.2 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม 
  สเตียร์ (Steers. 1977: 8) ก ำหนดให้ลักษณะสภำพแวดล้อม เป็นปัจจัยส ำคัญและมี
ควำมสัมพันธ์ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำร ทั้งนี้สเตียร์ได้กล่ำวถึงลักษณะสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กำร ในฐำนะที่องค์กำรมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภำพกำรณ์ต่ำงๆที่กระทบ 
กำรด ำเนินงำน ซึ่งลักษณะสภำพแวดล้อมเหล่ำนี้มีผลต่อกำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงดังเช่นปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ สเตียร์ ได้ให้ควำมหมำยของลักษณะสภำพแวดล้อมไว้ว่ำ ลักษณะสภำพแวดล้อม 
หมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรที่ต่ำงก็ มีควำมสัมพันธ์ และมี
ผลต่อกำรก ำหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์กำร และกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  
 สเตียร์ ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรของปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อม ที่เกี่ยวกับ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ได้แก่ บรรยำกำศ และ วัฒนธรรมขององค์กำร โดยระบุไว้ 4 ลักษณะ
ส ำคัญ ได้แก่ 
 1. แนวโน้มควำมส ำเร็จและควำมเอำใจใส่ต่อบุคลำกร หมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยใน
องค์กำร ที่แสดงให้เห็นถึงกำรมุ่งเน้นควำมส ำเร็จของงำนตำมเป้ำหมำย และให้ควำมส ำคัญกับ 
สวัสดิภำพของบุคลำกรเป็นหลัก 
 2. แนวโน้มกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ หมำยถึง กำรให้คุณและโทษซึ่งเป็นเงื่อนไข หรือ
ค่ำนิยมขององค์กำรในกำรปฏิบัติซึ่งบุคลำกรรับรู้ร่วมกัน 
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 3. ควำมม่ันคงและควำมเสี่ยงในกำรท ำงำนในองค์กำร หมำยถึง กำรรับรู้ถึงสถำนภำพ
ของบุคลำกรในกำรท ำงำน ว่ำมีควำมม่ันคงหรือมีควำมเสี่ยงเพียงใด รวมถึงมีเงื่อนไขใดที่ท ำให้
สถำนภำพของตนม่ันคง หรือเกิดควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น 
 4. ควำมเปิดเผยและกำรปกป้อง หมำยถึงบรรยำกำศกำรท ำงำน ตลอดจนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กำรว่ำมีลักษณะเปิดเผย แบบมิตรภำพของเพื่อนร่วมงำน หรือ กำรปกปิด 
ป้องกันข้อมูล เป็นควำมสัมพันธ์แบบเป็นทำงกำร  
   ทั้งนี้ สเตียร์ (Steers.  1977) ได้กล่ำวถึงสภำพแวดล้อมภำยในซึ่งเกี่ยวกับควำมถูกต้อง
แม่นย ำของกำรรับสภำพแวดล้อมภำยในของบุคลำกร ถ้ำบุคลำกรรับรู้ควำมสลับซับซ้อน  
ควำมม่ันคงและควำมไม่แน่นอน ที่ปรำกฏอยู่ในองค์กำรได้อย่ำงถูกต้อง องค์กำรจะมีแนวโน้ม ที่จะ
สำมำรถสนองตอบ และปรับตัวไต้อย่ำงเหมำะสมและดียิ่งขึ้น แต่ในทำงตรงข้ำม หำกบุคลำกรรับรู้ 
และตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมภำยในท่ีไม่เป็นจริง จะเกิดผลในทำงลบต่อควำมส ำเร็จขององค์กำร
มำกขึ้น 
  โดยสรุปแล้วลักษณะสภำพแวดล้อม หมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 
กำรก ำหนดพฤติกรรมของบุคลำกรในโรงเรียน ตลอดจนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน โดยมี
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 นอกจำกนี้องค์ประกอบหรือตัวแปรของปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อม  ผู้วิจัยได้สังเครำะห์
จำกแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มเติมจำกแนวคิดของ  
สเตียร์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่ำมีตัวแปรที่มีควำมสอดคล้องกับนิยำมของปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อมดังนี้ 
  คำร์ดเวลล์ และสปริงค์ (Caldwell; & Spinks: 1990. 102) ได้กล่ำวถึงเกณฑ์ประเมิน 
ควำมมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ด้ำนปัจจัยและกระบวนกำร โดยได้ก ำหนดตัวแปร
ที่สอดคล้องกับปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน ทั้งระดับ
โรงเรียน  ระดับกลุ่มบุคคล และระดับบุคคล โดยเน้นที่บรรยำกำศกำรส่งเสริมสนับสนุนทำงบวกใน
กำรด ำเนินงำน  นอกจำกนี้ เฮเนเวลล์ (Heneveld. 1990: 71-72 ); และคำร์รำสโก (Carasco.  
1997: 103) ได้เสนอรูปแบบควำมมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Model of School Effectiveness) ไว้
สอดคล้องกันในรูปแบบของกระบวนกำรเชิงระบบซึ่งประกอบด้วย กลุ่มปัจจัยต่ำง ๆ โดยระบุกลุ่ม
ปัจจัยภำยในที่สอดคล้องกับลักษณะสภำพแวดล้อมซึ่งเป็นสำเหตุให้เกิดประสิทธิผลองค์กำรได้แก่
วัฒนธรรมโรงเรียน เช่น ภำวะผู้น ำที่มีประสิทธิผล คุณภำพของครู ระเบียบวินัย กำรบริหำรหลักสูตร 
และควำมคำดหวังสูง เช่นเดียวกับซำวเดอร์ (Saunders. 2000: 114) ได้น ำเสนอกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบปัจจัยที่มีผลต่อควำมเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไว้สอดคล้องกัน  ซึ่งถือว่ำเป็น
รูปแบบที่เหมำะสมที่สุดส ำหรับกำรพัฒนำประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศที่ก ำลังพัฒนำ  โดย
แนวคิดดังกล่ำวยึดทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) พบว่ำภำยใต้องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในกระบวนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มบรรยำกำศของโรงเรียน (school 
climate) เช่น ควำมคำดหวังสูงของนักเรียน ทัศนคติทำงบวกของครู ระเบียบวินัย กำรบริหำร
หลักสูตรสถำนศึกษำ รำงวัลและสิ่งจูงใจสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 
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บทคัดย่อ) ได้ศึกษำปัจจัยทำงกำรบริหำรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผลกำรวิจัย
พบว่ำ บรรยำกำศของโรงเรียน มีอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวม ต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของนฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 166) ที่พบว่ำ ตัวแปรที่ส่งผล
ทำงบวกต่อประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ได้แก่บรรยำกำศและวัฒนธรรม
ในโรงเรียน ให้มีกำรยอมในควำมสำมำรถกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมควำมสำมำรถใน  
กำรท ำงำนร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเน้นกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล  
 องค์ประกอบข้ำงต้นสำมำรถสรุปตัวแปรของปัจจัยด้ำนลักษณะสภำพแวดล้อม ที่ได้จำก
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กำรและของโรงเรียน ดังตำรำง 4 
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ตำรำง 4  ตำรำงสังเครำะห์ตัวแปรของปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อม 
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 จำกตำรำงแสดงตัวแปรของปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อมที่ผู้วิจัยได้ศึกษำประกอบแนวคิด
ของ สเตียร์ (Steers: 1977) นี้ ผู้วิจัยน ำมำก ำหนดตัวแปรย่อยด้ำนลักษณะสภำพแวดล้อม ที่มี 
ควำมครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่ศึกษำทั้งหมด สำมำรถก ำหนดตัวแปรย่อยจ ำนวน 2    แปร ได้แก่ 
บรรยำกำศของโรงเรียน และวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยมีรำยละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้ 
 
 บรรยากาศของโรงเรียน 
  บรรยำกำศของโรงเรียน เป็นสภำพแวดล้อมโดยรวมภำยในโรงเรียน  รวมทั้งตัวบุคคล 
อำคำรสถำนที่ตั้งโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งในบรรยำกำศองค์กำรเป็นสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกำรมี
ปฏิสัมพันธ์กัน และส่งผลต่อไปถึงควำมรู้สึกของบุคลำกรในองค์กำร บรรยำกำศองค์กำรจึงมีอิทธิพล
ต่อกำรท ำงำน บรรยำกำศองค์กำรที่ดีจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์ กำรบรรลุ
จุดมุ่งหมำยตำมต้องกำร บรรยำกำศองค์กำรและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนเสริมสร้ำงควำมคิด จิตใจ และ
คุณธรรมต่ำงๆที่พึงประสงค์ จะท ำให้บุคลำกรในองค์กำรเกิดควำมรู้สึกพอใจ ภูมิใจและอบอุ่น รู้สึก
ในควำมเป็นเจ้ำของ และอยำกมำปฏิบัติงำน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำบรรยำกำศองค์ กำรเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อควำมรู้สึกของพนักงำน (จุฬำรัตน์ เสกน ำโชค. 2548: 11) 
 

 ความหมายของบรรยากาศของโรงเรียน 
 มีผู้ให้ค ำนิยำมเกี่ยวกับบรรยำกำศของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy; & Miskel. 2005: 221) ได้สรุปควำมหมำยของบรรยำกำศองค์กำร
ไว้ว่ำหมำยถึง สภำพแวดล้อมโดยรวม ซึ่งรวมทั้งตัวบุคคล อำคำรสถำนที่ และสถำนที่ตั้งโรงเรียน 
เป็นต้น ซึ่งคุณลักษณะภำยในองค์กำรเหล่ำนี้เป็นผลให้โรงเรียนแห่งหนึ่งแตกต่ำงไปจำกแห่งอื่นๆ 
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กำรและสังคม       
  สตริงเกอร์ (Stringer. 2002: 68) ระบุว่ำ บรรยำกำศองค์กำร คือกำรรับรู้ที่เกิดจำก 
ควำมนึกคิด หรือควำมรู้สึกของบุคลำกรท่ีมีต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรจูงใจกำรท ำงำนในองค์กำร           
  ฮอย และโคลเวอร์ (Hoy;&Clover. 1986: 94) ระบุควำมหมำยของบรรยำกำศองค์กำร 
หมำยถึงกำรรับรู้เกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เป็นผลมำจำกพฤติกรรมของผู้บริหำร
สถำนศึกษำกับครูผู้สอน ซึ่งเป็นผลให้เกิดบรรยำกำศในกำรท ำงำนร่วมกัน       
  โดยสรุป บรรยำกำศของโรงเรียน หมำยถึง สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนภำยในโรงเรียน 
ที่บุคลำกรสำมำรถรับรู้ได้ ทั้งกำรสร้ำงควำมคำดหวังสูงต่อเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ บรรยำกำศเชิงบวก 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีผลต่อกำรเกิดพฤติกรรมของบุคลำกรในกำรท ำงำน
ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 



 
 

 

56 

 องค์ประกอบบรรยากาศของโรงเรียน      
  กำรศึกษำบรรยำกำศของโรงเรียนนั้นมีผู้แสดงทัศนะ และผลกำรวิจัยที่ระบุถึงองค์ประกอบ
ของบรรยำกำศของโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
  ฮอย และมิสเกล (Hoy; & Miskel. 2005: 221) ได้แสดงทัศนะไว้ว่ำผู้บริหำรโรงเรียนพึง
ส่งเสริมบรรยำกำศองค์กำรที่เป็นสภำพที่ผู้บริหำรรับฟังควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกครู  ให้
ควำมจริงใจให้กำรยกย่องนับถือให้กำรสนับสนุนต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ และให้ควำมเป็นอิสระใน  
กำรปฏิบัติงำน ใช้กำรสั่งกำรหรืออ ำนำจบังคับในระดับต่ ำ ใช้ภำวะผู้น ำแบบผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนมำกกว่ำกำรควบคุมอย่ำงเข้มงวดแบบระบบรำชกำร เช่นเดียวกับพฤติกรรมของครู  ซึ่งจะ
มีพฤติกรรมที่สนับสนุนควำมโปร่งใส และควำมมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงวิชำชีพระหว่ำงกัน ซึ่งครูต่ำงรู้สึก 
และมีควำมเป็นมิตรให้ควำมร่วมมือ และมีพันธะผูกพันกับกำรท ำงำน ซึ่งคุณลักษณะภำยในองค์กำร
เหล่ำนี้เป็นผลให้โรงเรียนแห่งหนึ่งแตกต่ำงไปจำกแห่งอื่นๆ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กำรและสังคม 
 ฮอลพิน และครอป (Halpin; & Croft. 1966: 40) ได้ศึกษำแบบบรรยำกำศของโรงเรียน 
ตั้งแต่บรรยำกำศที่ พึงประสงค์ไปจนถึงบรรยำกำศที่ไม่พึงประสงค์ พบว่ำ บรรยำกำศโรงเรียนมี 6 
แบบ ได้แก่                 
 1. บรรยำกำศแบบเปิด (the open climate) เป็นบรรยำกำศที่เอื้อใน 
กำรปฏิบัติงำนท่ีผู้ปฏิบัติมีขวัญก ำลังใจสูง ครูร่วมมือท ำงำนอย่ำงดี ครูมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
ผู้บริหำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี ครูมีควำมสนิทสนมกลมเกลียวกันในระดับ
ปำนกลำง มีควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นสมำชิกของโรงเรียน ผู้บริหำรมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลครูเป็นอย่ำงดี ครูกับผู้บริหำรมีควำมสนิทสนมกันมำก กฎระเบียบต่ำงๆ สำมำรถ
ยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม ผู้บริหำรไม่เน้นงำนมำกนัก แต่ใช้วิธีสร้ำงภำวะผู้น ำให้เกิดขึ้นใน
ทีมงำน      
  2.  บรรยำกำศอิสระ (the autonomous climate) เป็นบรรยำกำศที่ผู้บริหำรยอมให้ครูมี
ควำมสัมพันธ์กันภำยในกลุ่ม เป็นควำมสัมพันธ์อย่ำงดีมีขวัญและก ำลังใจสูง มีควำมร่วมมือใน 
กำรท ำงำน งำนมีผลสัมฤทธิ์ แต่ผู้บริหำรจะห่ำงเหินจำกครูมำก เป็นกำรบริหำรลักษณะเชิงธุรกิจ 
โดยจะก ำหนดเป็นระเบียบไว้เพื่อปฏิบัติ ไม่ค่อยมำตรวจและควบคุม เปิดโอกำสให้ครูท ำงำนตำม
ควำมสำมำรถของตน ไม่ค่อยเน้นงำน ผู้บริหำรช่วยเหลือเกื้อกูลครูในระดับปำนกลำง 
  3.  บรรยำกำศควบคุม (the controlled climate) เป็นบรรยำกำศที่ผู้บริหำรมุ่งผลงำนเป็น
ส ำคัญ จะควบคุม ตรวจตรำใกล้ชิดจนครูมีเวลำพบปะสังสรรค์กันน้อย แต่เม่ือมีผลงำนออกมำดี ครู
จึงมีขวัญสูง เมื่อครูต่ำงคนต่ำงมุ่งที่จะท ำงำนของตนให้ส ำเร็จ กำรประสำนงำนร่วมมือกันน้อยลง ท ำ
ให้ขำดควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนพอสมควร ควำมสนิทสนมกลมเกลียวกันอยู่ในระดับต่ ำ เนื่องจำก
ผู้บริหำรมุ่งเน้นผลงำนมำก ครูห่ำงเหินจำกผู้บริหำร ผู้บริหำรมักจะท ำตำมควำมเห็นของตนเอง ไม่



 
 

 

57 

ค่อยรับฟังควำมคิดเห็นของครู ผู้บริหำรจึงลงมือปฏิบัติงำนเป็นแบบอย่ำงแก่ครูเสมอ กำรช่วยเหลือ
เกื้อกูลของผู้บริหำรที่มีต่อครูอยู่ในระดับต่ ำ        
  4.  บรรยำกำศสนิทสนม (the familiar climate) เป็นบรรยำกำศที่ผู้บริหำรและครูมี
ควำมสัมพันธ์เป็นมิตรกันอย่ำงดี แต่ผู้บริหำรจะละเลยกำรอ ำนวยกำรในกำรปฏิบัติงำนท ำให้ครู
ร่วมมือกันท ำงำนน้อยลง ผู้บริหำรไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบ ท ำให้รู้สึกว่ำกำรท ำงำนมีควำมคล่องตัว
มำกไม่มีอุปสรรคในกำรท ำงำน ควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่ครูอยู่ในระดับสูง ขวัญของครูอยู่ใน
ระดับปำนกลำง เนื่องจำกกำรบริหำรงำนโรงเรียนเป็นเหมือนกิจกำรของครอบครัว  ท ำให้ครูมี
ควำมรู้สึกว่ำได้รับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ ผู้บริหำรใกล้ชิดสนิทสนมกับครูมำก บริหำรงำนแบบ
ไม่มุ่งเน้น ผลงำน กำรประเมินผล และกำรสั่งกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมมีน้อย ไม่พยำยำมที่จะ
กระตุ้นหรือจูงใจครูให้ท ำงำน      
 5.  บรรยำกำศรวมอ ำนำจ (the paternal climate) เป็นบรรยำกำศที่ผู้บริหำร ควบคุมตรวจ
ตรำกำรปฏิบัติงำนของครูอย่ำงใกล้ชิด แบ่งงำนกันท ำโดยไม่มีโอกำสประสำนงำนกัน ท ำให้ขำด
ควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือกันมำก ผู้บริหำรจะรวมไว้ท ำเองส่วนใหญ่ ครูจึงมีควำมรู้สึกว่ำตนเอง
มีภำระหน้ำที่น้อย ควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตรในระหว่ำงครูด้วยกันอยู่ในระดับต่ ำ ขวัญของครูก็ต่ ำด้วย 
เนื่องด้วย ผู้บริหำรควบคุมตรวจตรำกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด ได้วำงตำรำงกำรปฏิบัติงำนไว้ชัดเจน
พยำยำมโน้มน้ำวให้ครูท ำงำนหนักอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้ครูกับผู้บริหำรมีควำมห่ำงเหินกันมำก ครูมี
ควำมรู้สึกว่ำผู้บริหำรมุ่งเน้นผลงำน กำรช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้บริหำรที่มีต่อครูจึงน้อย     
  6.  บรรยำกำศแบบปิด (the closed climate) เป็นบรรยำกำศที่ผู้บริหำรงำนโดยไม่ค ำนึงถึง
ควำมต้องกำรและควำมผำสุกของครู กำรบริหำรงำนใช้กฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้ครูขำด 
กำรประสำนงำนกัน ขำดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนมำก ครูไม่พึงพอใจในกำรท ำงำน จึงท ำให้
ขวัญของครูต่ ำลง ควำมสนิทสนมระหว่ำงครูกับผู้บริหำรอยู่ในระดับปำนกลำง จำกกำรที่ผู้บริหำรใช้
กำรตรวจตรำงำนอย่ำงใกล้ชิด ท ำให้ครูรู้สึกว่ำผู้บริหำรห่ำงเหินจำกครูมำก ผู้บริหำรมุ่งเน้นผลงำน
สูงมำก ผู้บริหำรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่ำงแก่ครูได้น้อย กำรช่วยเหลือของผู้บริหำรที่มีต่อครูอยู่ใน
ระดับต่ ำ 
  ซึ่งต่อมำฮอลพิน และครอป (Halpin and Croft) ได้วิเครำะห์แบบบรรยำกำศองค์กำรทั้ง 6 
แบบ ต่อไปอีกและพบว่ำ บรรยำกำศแบบเปิดนับว่ำเป็นบรรยำกำศที่พึงประสงค์มำกที่สุด ส่วน
บรรยำกำศแบบปิดเป็นบรรยำกำศที่ไม่พึงประสงค์มำกที่สุด องค์กำรใดที่มีบรรยำกำศแบบนี้ควรรีบ
แก้ไขโดยด่วน ดังนั้น จะเห็นว่ำบรรยำกำศแบบเปิดจึงมีควำมเหมำะสมและเป็นเป้ำหมำยใน 
กำรพัฒนำเพื่อควำมมีประสิทธิผลของโรงเรียน   
 โดยสรุป องค์ประกอบของบรรยำกำศของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ก ำหนดไว้ดังนี้  
 1. บรรยำกำศแบบเปิด คือบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่เอื้อต่อควำมส ำเร็จของงำน ทั้ง  
กำรให้ควำมเป็นกันเองไว้วำงใจซึ่งกัน ควำมม่ันคงในกำรท ำงำนและ           กำรรับรู้
สภำพแวดล้อมภำยในที่ถูกต้องแก่บุคลำกร 
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 2. บรรยำกำศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในโรงเรียน 
 3. มี              ในควำมส ำเร็จของงำนสูง   
  
 วิธีการวัดบรรยากาศของโรงเรียน   
  รูปแบบกำรวัดบรรยำกำศของโรงเรียนที่พบจำกกำรศึกษำงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยทั่วไป ผู้วิจัยส่วนมำกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยวัดระดับ
คุณภำพของบรรยำกำศของโรงเรียนตำมกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่น สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง ที่
ใช้แบบสอบถำมระดับกำรรับรู้ของครูผู้สอนเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนและปัจจัยทำงกำร
บริหำรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในกำรวัดปัจจัย โดยมีบรรยำกำศของ
โรงเรียนเป็นปัจจัยหน่ึง ทั้งน้ีได้ใช้แบบสอบถำมนี้ระดับคุณภำพของบรรยำกำศของโรงเรียนตำมกำร
รับรู้ของครูในโรงเรียน (สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง.  2551: 157) เช่นเดียวกับ นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 
113) และธวัช  กรุดมณี (2550: 114) 
  ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิ จัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวัด
บรรยำกำศของโรงเรียนตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 
 วัฒนธรรมของโรงเรียน 
 วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นแบบแผนกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆของโรงเรียน 
ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลำกรในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
 
 ความหมายของวัฒนธรรมของโรงเรียน 
 วัฒนธรรมของโรงเรียนมีผู้ให้ค ำนิยำมไว้ ดังนี้ 
 คูก และลำฟเฟอรตี่ (Cooke; & Lafferty. 1983 ; อ้ำงอิงใน อติพร ทองหล่อ. 2546) กล่ำว
ไว้ว่ำ วัฒธรรมของโรงเรียนเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลำกรยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ อัน
เกิดจำกควำมเชื่อ ค่ำนิยม และควำมคำดหวังจำกผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรนั้น ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปใน
แต่ละองค์กำร 
 เซน (Schein. 1990: 11) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรเป็นแบบแผนของ
ควำมคิดพื้นฐำนของสมำชิกภำยในกลุ่ม อำจเป็นกำรเรียนรู้ในกำรแก้ปัญหำเพื่อกำรปรับตัวเข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมภำยนอกและกำรบูรณำกำรภำยในกลุ่ม จำกกำรพิจำรณำเป็นค่ำนิยมและอบรมสั่งสอน
ไปสู่สมำชิกรุ่นใหม่ เพื่อเป็นหนทำงที่ถูกต้องในกำรรับรู้ กำรคิด และควำมรู้สึกที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ปัญหำ 
 คณิต  เขียววิชัย (2551: 46) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นค่ำนิยม 
ควำมเชื่อ ควำมเข้ำใจอันเป็นบรรทัดฐำนร่วมกัน  
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 โดยสรุป วัฒนธรรมของโรงเรียน หมำยถึง กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีผ่ำนทำงวิสัยทัศน์ และ
ควำมเชื่อร่วมกัน ทั้งด้ำนกำรให้เกียรติ กำรท ำงำนเป็นทีม และยึดหลักคุณธรรม  โดยมีกำรจัด
กิจกรรมเพื่อรักษำและถ่ำยทอดแบบแผนของพฤติกรรมของบุคลำกรในโรงเรียนไปสู่สมำชิกรุ่นต่อไป 
ท ำให้งำนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ 
 
 องค์ประกอบของวัฒนธรรมของโรงเรียน 
  จำกกำรศึกษำวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นมีผู้แสดงทัศนะ และผลกำรวิจัยที่ระบุถึง
องค์ประกอบของวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
 คูก และลำฟเฟอรตี่ (อติพร ทองหล่อ. 2546;  อ้ำงอิงจำก Cooke; & Lafferty. 1983) ได้
กล่ำวถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมขององค์กำร ลักษณะที่เหมำะสมและก่อให้เกิดควำมส ำเร็จ ตำม
เป้ำหมำย ดังนี ้
 ลักษณะสร้ำงสรรค์ (Constructive Styles) มีลักษณะที่สมำชิกจะถูกสนับสนุนให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และมีกำรท ำงำนในลักษณะช่วยเหลือกัน มุ่งควำมพอใจของบุคลำกรใน
องค์กำร แบ่งเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 มุ่งเน้นควำมส ำเร็จ คือ ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน พฤติกรรมกำรท ำงำนเป็นแบบมี
เหตุผล มีกำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพ มีควำมกระตือรือร้น คิดว่ำงำนคือสิ่งท้ำทำย 
 มิติที่ 2 มุ่งเน้นควำมต้องกำรส่วนตน คือ เน้นควำมต้องกำรของบุคคลในองค์กำร 
เป้ำหมำยของงำนอยู่ที่คุณภำพมำกกว่ำปริมำณงำน ควำมส ำเร็จของงำนจะมำพร้อมกับ
ควำมก้ำวหน้ำของบุคคล ท ำให้บุคคลภูมิใจ ยึดม่ันต่อกำรท ำงำน ผูกพันต่อองค์กำร 
 มิติที่ 3                                                                            
                        ที่มีประสิทธิภำพ บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำนเนื่องจำกได้รับ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเสมอ 
 มิติที่ 4                       คือองค์กำรมีค่ำนิยมที่ให้ควำมส ำคัญกับสัมพันธภำพ 
เปิดเผย เป็นกันเอง ยอมรับซ่ึงกันและกัน จริงใจต่อกัน 
  เดล และเคนเนดี (สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ. 2540: 15; อ้ำงอิงจำก  Deal; & Kennedy. 
1982: 217) ได้เสนอว่ำองค์กำรที่มีวัฒนธรรมองค์กำรที่เข้มแข็งจะมีส่วนประกอบของวัฒนธรรมที่
ส ำคัญคือ 
  1. มีค่ำนิยม ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ และควำมเชื่อขององค์กำรท่ีชัดเจน  
  2. มีวีรบุรุษ ซึ่งจะปรำกฏอยู่ในเรื่องเล่ำขององค์กำร  
  3. มีกิจกรรมเพื่อเป็นกำรเน้นย้ ำค่ำนิยมขององค์กำร  
 4. มีเครือข่ำยของวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรสื่อสำรวัฒนธรรมให้ถูกปลูกฝัง
และเน้นย้ ำวัฒนธรรมองค์กำรแก่สมำชิกในองค์กำรน้ัน  
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  โดยสรุป องค์ประกอบของวัฒนธรรมของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ก ำหนดไว้ดังนี้  
 1.  กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดี เป็นควำมเชื่อร่วมกันของบุคลำกรในโรงเรียนสะท้อนผ่ำนวิสัยทัศน์ 
และควำมเชื่อร่วม ซึ่งเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติที่ถูกต้องมุ่งสู่เป้ำหมำยของโรงเรียน 
 2.  มีกำรสื่อสำรค่ำนิยมร่วมที่ดี หมำยถึง วิธีกำรในกำรสร้ำงไมตรี และสื่อสำรค่ำนิยมร่วม
ระหว่ำงบุคคลในโรงเรียน 
 3.  มีกิจกรรมเพื่อรักษำวัฒนธรรมของโรงเรียน คือ กำรจัดกิจกรรมที่ช่วยเน้นย้ ำค่ำนิยม 
ควำมเชื่อที่ดีงำมของโรงเรียนสู่บุคลำกรรุ่นต่อไป 
 
 วิธีการวัดวัฒนธรรมของโรงเรียน   
 รูปแบบกำรวัดวัฒนธรรมของโรงเรียนที่พบจำกกำรศึกษำงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยทั่วไป ผู้วิจัยส่วนมำกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยวัดวัฒนธรรม
ของโรงเรียนตำมกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่น ธวัช กรุดมณี ที่ใช้แบบสอบถำมเรื่อง  
กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมีประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนที่บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นเครื่องมือในกำรวัดปั จจัย โดยมี
วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นตัวแปรหนึ่ง ทั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถำมนี้ระดับคุณภำพของทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำร และครูในโรงเรียน (ธวัช  กรุดมณี.  2550: 114) เช่นเดียวกับ 
นฤทธิ์   แสงสุขสว่ำง (2552: 113)   
 ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวัดวัฒนธรรม
ของโรงเรียนตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  
 3.3  ปัจจัยลักษณะบุคคล 
 สเตียร์ (Steers. 1977: 9) ได้กล่ำวถึงลักษณะบุคคลในองค์กำรไว้ว่ำ หมำยถึง 
ควำมผูกพันกับองค์กำร (attachment) และผลกำรปฏิบัติงำน (job performance)ของบุคลำกรใน
องค์กำร ซึ่งควำมผูกพันกับองค์กำรนั้นมีผลท ำให้สำมำรถดึงดูดคนใหม่ให้เข้ำมำท ำงำน และรักษำ
คนไว้ท ำให้เกิดควำมเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนอันจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
 ทั้งนี้ สเตียร์ ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรของปัจจัยลักษณะบุคคล ไว้ 2 ตัวแปร 
ได้แก่  
  1.  ควำมผูกพันต่อองค์กำร คือ กำรสร้ำงควำมสนใจในกำรท ำงำนแก่คนใหม่ และรักษำ
ควำมสนใจในกำรท ำงำนเหล่ำนั้นไว้โดยใช้ระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
องค์กำร เป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำคนในองค์กำรกับองค์กำร 
  2.                     จำกกำรด ำเนินงำนที่บุคลำกรได้รับ อันประกอบด้วยระบบ 
กำรให้รำงวัลจูงใจอย่ำงเหมำะสม ควำมคำดหวังในเป้ำหมำยที่ได้รับ และควำมต้องกำร
ควำมสำมำรถต่ำงๆและบทบำทที่ชัดเจน 
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 สอดคล้องกับควำมหมำยของลักษณะบุคคลตำมแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชำกำรหลำยท่ำน
ที่กล่ำวไว้ ดังนี้ 
  ธวัช  กรุดมณี (2550: 8) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ลักษณะบุคคลหมำยถึง ศักยภำพ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทัศนคติของแต่ละบุคคลที่ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้ 
 นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 7) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ปัจจัยลักษณะบุคคลหมำยถึงลักษณะเฉพำะ
ของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยควำมผูกพันต่อองค์กำรที่สะท้อนจำกพฤติกรรมกำรยอมรับใน 
กำรเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดควำมเต็มใจในกำรท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้
รวมถึงแรงจูงใจในกำรท ำงำนที่ได้รับกำรกระตุ้นอย่ำงเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดควำมพยำยำมใน
ระดับสูง และควำมพอใจในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย        
 โดยสรุป  ลักษณะบุคคล หมำยถึง พฤติกรรมของบุคลำกรในโรงเรียนที่แสดงออกถึง 
กำรยอมรับในกำรเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และมีควำมเต็มใจในกำรท ำงำน อันเป็นผลมำจำก  
ควำมผูกพันต่อโรงเรียน ที่เกิดจำกระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจ ส่งผลต่อควำมพยำยำมในกำรด ำเนินงำน
ให้ประสบผลส ำเร็จในระดับสูงขึ้น      
 องค์ประกอบหรือตัวแปรของปัจจัยลักษณะบุคคลดังกล่ำว จำกกำรที่ได้ศึกษำแนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้ วิ จัยพบว่ำมีตัวแปรที่ มี 
ควำมสอดคล้องกับนิยำมของปัจจัยลักษณะบุคคล ดังนี้ 
  สเชียร์เรนส์ และบอสเคอร์ (Hoy; & Miskel. 2005: 289; citing Sheerens; & Bosker. 
1997) ได้จัดกลุ่มองค์ประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนจำกกำรศึกษำหลักกำรแนวคิด  
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ มีลักษณะหนึ่งที่เป็นปัจจัยของประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ 
กำรมีข้อมูลย้อนกลับและกำรกระตุ้นจูงใจ เช่นเดียวกับงำนวิจัยของก ำธร  ปูรณวัฒนกุล (2550: 15) 
ที่ได้ก ำหนดปัจจัยกำรมีส่วนร่วมที่มีปัจจัยย่อยคือกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ของบุคลำกร
ภำยในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ ธวัช กรุดมณี 
(2550: 8-9) ที่ผลกำรวิจัยพบว่ำปัจจัยระดับบุคล ทั้งด้ำน แรงจูงใจในกำรท ำงำน และกำรมุ่งเน้น
ผลงำน รวมทั้งปัจจัยระดับองค์กำรในด้ำนรำงวัลและกำรตอบแทน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมี
ประสิทธิผลขององค์กำรของโรงเรียนที่บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน นอกจำกนี้ สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง 
(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำปัจจัยทำงกำรบริหำรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดย
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยย่อยด้ำนกำรจัดระบบจูงใจ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน   
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของนฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: บทคัดย่อ) ที่พบว่ำ ปัจจัยระดับบุคคล
ได้แก่ ควำมผูกพันต่อองค์กำร และแรงจูงใจ นั้นสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหำนครได้มำกที่สุดถึงร้อยละ 99.30  
 องค์ประกอบข้ำงต้นสำมำรถสรุปตัวแปรของปัจจัยด้ำนลักษณะบุคคล ที่ได้จำกแนวคิด 
ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กำรและของโรงเรียน ดังตำรำง 5 
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ตำรำง 5 ตำรำงสังเครำะห์ตัวแปรของปัจจัยลักษณะบุคคล 
 

 
ปัจจัย 

ตัวแปรจาก แนวคิด / ทฤษฎี 
Steers (1977) Sheerens;& 

Bosker 
(1997) 

ธวัช 
กรุดมณี 
(2550) 

ก าธร 
ปูรณวัฒนกุล 

(2550) 

สัมฤทธิ์ 
กางเพ็ง 
(2551) 

นฤทธิ์ 
แสงสุขสว่าง 

(2552) 
 
 
ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล 

ควำมผูกพัน 
ต่อองค์กำร 

 กำรท ำงำนท่ี
มุ่งเน้นผลงำน 

  ควำมผูกพัน 
ต่อองค์กำร 

กำรปฏิบัติงำน 
(แรงจูงใจ) 

มีข้อมูลย้อนกลับ
และกำรกระตุ้นจูง
ใจ 

แรงจูงใจในกำร
ท ำงำน 

 กำรจัดระบบ
กำรจูงใจ 

 

   มีส่วนร่วมในกำร
รับ 
ผลประโยชน์ 
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 จำกตำรำงแสดงตัวแปรของปัจจัยลักษณะบุคคลที่ผู้วิจัยได้ศึกษำประกอบแนวคิดของ 
สเตียร์ (Steers: 1977) นี้ ผู้วิจัยน ำมำก ำหนดตัวแปรย่อยด้ำนลักษณะบุคคล ที่มีควำมชัดเจน 
ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่ศึกษำทั้งหมด สำมำรถก ำหนดตัวแปรย่อยจ ำนวน 2    แปร ได้แก่ 
ควำมผูกพันต่อองค์กำร  และ แรงจูงใจในกำรท ำงำน   โดยมีรำยละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้ 
 
           ต่อองค์การ 
 ควำมผูกพันต่อองค์กำร นับว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรที่จะ
น ำไปสู่ควำมมีประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสเตียร์ได้ก ำหนดให้เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรแสดง
ตนของแต่ละบุคคลอันมีผลสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กำรอย่ำงมำก (Steers.  1991: 290)  
   
 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 มีผู้ให้ค ำนิยำมเกี่ยวกับควำมผูกพันขององค์กำรไว้ดังนี้ 
  ลูทำน (Luthans.  2002: 235)  ได้ให้ควำมเห็นว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กำรเป็นลักษณะเชิง
ทัศนคติส่วนใหญ่นิยำมใน 3 ลักษณะ คือ 1)  ปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่ยังคงเป็นสมำชิกขององค์กำร 
2) มีควำมเต็มใจในกำรท ำงำนให้กับองค์กำรด้วยควำมพยำยำมอย่ำงสูง 3) มีควำมเชื่อและยอมรับ
ในคุณค่ำและเป้ำหมำยขององค์กำร หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กำรเป็นทัศนคติที่
สะท้อนถึงควำมจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กำร 
  สเตียร์ (Steers.  1991: 290) ได้ระบุว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมำยถึง กำรแสดงตน
ของบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์กำรอย่ำงมำก ซึ่งประกอบด้วย 3           ญ    
1)                                                             2)              
                               3) มีควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็นสมำชิกข                       
        นี้เป็นกำรแสดถึงควำมจงรักภักดีต่อองค์กำรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กำร แต่ละบุคคลมี
ควำมตั้งใจให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จและมีควำมก้ำวหน้ำ 
  นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 87) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมำยถึง 
ระดับของกำรแสดงตนของบุคคลที่มีควำมผูกพัน หรือปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำในกำรเป็นสมำชิกของ
องค์กำรที่ยอมรับเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ขององค์กำรจะปฏิบัติงำนเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เต็ม
ใจและมีควำมจงรักภักดีต่อองค์กำร 
  โดยสรุป ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมำยถึง พฤติกรรมของบุคลำกรในโรงเรียนที่แสดงถึง
ควำมเชื่อและกำรยอมรับของบุคลำกรต่อเป้ำหมำยของโรงเรียน โดยมีควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็น
สมำชิกของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดควำมเต็มใจในกำรด ำเนินงำนให้กับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
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 องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ      
  กำรศึกษำควำมผูกพันต่อองค์กำรน้ันมีผู้แสดงทัศนะ และผลกำรวิจัยที่ระบุถึงองค์ประกอบ
ของควำมผูกพันต่อองค์กำรท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
 เมเยอร์ และออร์เลน (Luthans.  2002: 237; citing Mayer; & Allrand. 1998) ได้กล่ำวถึง
องค์ประกอบที่สนับสนุนควำมผูกพันต่อองค์กำร ประกอบด้วย 
 1. ควำมผูกพันด้ำนควำมรู้สึก (affective commitment) เป็นควำมรู้สึกของพนักงำนที่มี
ควำมผูกพันและควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะขององค์กำร 
 2.              เป็นปทัสถำน (normative commitment) สิ่งที่พนักงำนจะต้องยึดถือซึ่ง
เป็นสิ่งกดดันจำกผู้อื่นในองค์กำร 
 3.                          (continuance commitment) แสดงให้เห็นถึงกำรที่บุคคลมี
ควำมผูกพันกับองค์กำรนั้น เพรำะว่ำมีเหตุผลทำงผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกองค์กำรเม่ือสิ้นสุด 
กำรท ำงำน 
 ลูทำน (Luthans.  2002: 237-238) ได้เสนอแนวทำงในกำรเพิ่มควำมผูกพันต่อองค์กำร 
ประกอบด้วย 
  1. ยึดม่ันผูกติดกับค่ำนิยมเป็นอันดับแรก โดยกำรเขียนแสดงให้ทุกคนรับทรำบ และ
ผู้บริหำรต้องบอกกล่ำว ตอกย้ ำ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
  2.                                                        ค่ำนิยมต่อกำรปฏิบัติงำน
โดยกำรให้กำรปฐมนิเทศและฝึกอบรม สร้ำงประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
 3.                                                                    ไม่กระจ่ำง 
โดยเปิดให้มีกำรสื่อสำรแบบสองช่องทำง 
  4.                                                                      
หนึ่งเดียว กำรใช้ประโยชน์ร่วมกันและควำมเป็นทีมงำนโดยกำรท ำงำนร่วมกัน 
 5. สนับสนุนกำรพัฒนำพนักงำนให้ท ำงำนท่ีท้ำทำย เพิ่มและเสริมพลังอ ำนำจแก่พนักงำน 
 โดยสรุป ผู้วิจัยได้ก ำหนดองค์ประกอบของควำมผูกพันต่อองค์กำร อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล พร้อมเหตุผลในกำรก ำหนดองค์ประกอบของตัวแปร ดังนี้  
 1. ควำมเชื่อและกำรยอมรับต่อเป้ำหมำย คือพฤติกรรมที่ยึดถือค่ำนิยมร่วมของโรงเรียน 
แสดงพฤติกรรมต่ำงๆโดยยึดถือค่ำนิยมร่วมของโรงเรียน และควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้เป็น
ส ำคัญ 
 2. มีควำมเต็มใจในกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียน คือ พฤติกรรที่บุคลำกรมีควำมพยำยำมใน
กำรท ำงำนให้ส ำเร็จอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองหลังเสร็จสิ้น 
และส่งผลต่อกำรพัฒนำโรงเรียนตำมเป้ำหมำย   
 3.                                   โ        คือ พฤติกรรมที่บุคลำกรแสดงออกมำ
เพื่อสื่อสำรให้รู้ว่ำกำรเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนน้ันมีคุณค่ำ น่ำภำคภูมิใจ 
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 วิธีการวัดความผูกพันต่อองค์การ   
  รูปแบบกำรวัดควำมผูกพันต่อองค์กำรที่พบจำกกำรศึกษำงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยทั่วไป ผู้วิจัยส่วนมำกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยวัดระดับ
คุณภำพของควำมผูกพันต่อองค์กำรตำมกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่น นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง 
ที่ใช้แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นเครื่องมือ
ในกำรวัดปัจจัย โดยมีควำมผูกพันต่อองค์กำรเป็นตัวแปรหนึ่ง ทั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถำมนี้วัดระดับ
คุณภำพควำมผูกพันต่อองค์กำรตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำร และครูในโรงเรียน (นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง.  
2552: 113) เช่นเดียวกับ สเชียร์เลน และบอสเคอร์ด (Sheerens; & Bosker. 1997) และสัมฤทธิ์  
กำงเพ็ง (2551: 157) 
  ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวัดควำม
ผูกพันต่อองค์กำรตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 
 แรงจูงใจในการท างาน   
  สเตียร์  (Steers. 1977: 9) ได้ระบุให้แรงจูงใจเป็นตัวแปรส ำคัญตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กำร เนื่องจำกแรงจูงใจนี้ เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยและควำมต้องกำรของแต่ละ
บุคคลในองค์กำร ซึงเม่ือได้รับกำรตอบสนองที่ถูกต้องจะท ำให้พฤติกรรมของบุคคลด ำรงต่อไป หำก
สำมำรถปรับเป้ำหมำยส่วนบุคคลให้เข้ำกับเป้ำหมำยขององค์กำรได้จะท ำให้บุคคลเกิดควำมพึง
พอใจในงำน และน ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กำรได้ในที่สุด สอดคล้องกับกับขัตติยำ  ด้วงส ำรำญ 
(2543) ที่กล่ำวไว้ว่ำ แรงจูงใจในกำรท ำงำนทั้งด้ำนสภำพกำรท ำงำน ด้ำนควำมส ำเร็จของงำน และ
ด้ำนฐำนะควำมม่ันคงในอำชีพ ย่อมส่งผลต่อควำมผูกพันของครู ท ำให้ครูทุ่มเทกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 
  
 ความหมายของแรงจูงใจในการท างาน 
 มีผู้ให้ค ำนิยำมเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรท ำงำนไว้ ดังนี้ 
  ลูทำน (Luthans.  2002: 249-250) ได้กล่ำวว่ำ แรงจูงใจเป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำง
ควำมต้องกำร (needs) แรงขับ (drives) และสิ่งตอบแทน (incentives) โดยมีรูปแบบของ
ควำมสัมพันธ์ คือควำมต้องกำรจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลขำดควำมสมดุลทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
จำกนั้นก็เกิดแรงขับเพื่อช่วยบรรเทำควำมต้องกำรโดยแรงขับเกิดขึ้นในร่ำงกำยและจิตใจไปสู่ 
กำรกระท ำเพื่อมุ่งไปสู่กำรได้รับสิ่งตอบแทน อันเป็นสิ่งสุดท้ำยของวงจรกำรจูงใจ จึงท ำให้เกิดภำวะ
สมดุลและขจัดแรงขับออกไป 
  รอบบิน (Robbins. 1998: 168) ได้กล่ำวว่ำ แรงจูงใจเป็นควำมตั้งใจของควำมพยำยำม
ของบุคคลในระดับสูง เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยขององค์กำร ภำยใต้เงื่อนไขของควำมสำมำรถที่พยำยำมให้
เกิดควำมพอใจ ตำมควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล 
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  ฮอย; และมิสเกล (Hoy; & Miskel.  1991: 168) กล่ำวถึงแรงจูงใจว่ำ เป็นแรง(forces) แรง
ขับ (drives) ควำมต้องกำรจ ำเป็น(needs) และควำมเครียด (tension states) หรือกลไกอื่นๆที่
ก่อให้เกิดและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนด้วยควำมเต็มใจ เพื่อมุ่งสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยของบุคคล 
  นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 8) ได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ แรงจูงใจ หมำยถึงกำรที่บุคลำกรเกิด
ควำมปรำรถนำ ควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยได้รับ  
กำรกระตุ้นอย่ำงเป็นระบบ และเกิดกำรยอมรับด้วยควำมพยำยำมในระดับสูงน ำมำซึ่งควำมพึงพอใจ 
  โดยสรุป แรงจูงใจ หมำยถึง กำรวำงระบบกำรให้ รำงวัลที่ยุติธรรม และมีเกณฑ์ใน 
กำรพิจำรณำรำงวัลชัดเจน ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตำมเกณฑ์ ก่อให้เกิด
แรงขับในกำรแสดงพฤติกรรมกำรท ำงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ และคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่ำนั้น  
 
 องค์ประกอบแรงจูงใจในการท างาน 
 กำรศึกษำแรงจูงใจในกำรท ำงำนนั้นมีผู้แสดงทัศนะ และผลกำรวิจัยที่ระบุถึงองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจในกำรท ำงำนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ไว้ดังนี ้
 ธวัช  กรุดมณี (2550: 56-57) ได้สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงแรงจูงใจใน 
กำรท ำงำนไว้โดยแบ่งเป็น 2               
  1. รูปแบบเชิงเนื้อหำ  (content model) เป็นทฤษฎีที่กล่ำวถึงควำมต้องกำรของบุคคลที่
ผลักดันท ำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่ำงๆออกมำ และรักษำพฤติกรรมให้อยู่ต่อไป หรือมุ่งที่จะทรำบ
ปัจจัยภำยในของบุคคลที่จูงใจให้บุคคลนั้นเกิดควำมต้องกำรพื้นฐำนให้เกิดแรงขับ โดยมีทฤษฎี
ส ำคัญ ดังนี ้
   1.1 ทฤษฎีแรงจูงใจในยุคกำรบริหำรเชิงวิทยำศำสตร์ คือกำรจูงใจด้วยค่ำจ้ำงตำม
ผลผลิต 
  1.2 ทฤษฎีกำรจูงใจในยุคกำรบริหำรพฤติกรรม  ผู้บริหำรจะจัดงำนให้เหมำะสมกับคน 
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลำง ทฤษฎี X          Y    แมคเกรเกอร์ (McGrager) 
  1.3 ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำรของ Maslow (Maslow’s need hierarchy) ได้แบ่ง
ล ำดับขั้นควำมต้องกำรของมนุษย์ไว้ 5 ขั้น คือควำมต้องกำรทำงร่ำงกำยและควำมอยู่รอด ควำม
ปลอดภัยม่ันคง สังคมหรือควำมรัก กำรยอมรับนับถือ และควำมส ำเร็จ 
   1.4 ทฤษฎี ERG      lderfer                               (e istence) 
                        (relatedness) และควำมต้องกำรควำมก้ำวหน้ำและเติบโต (growth) 
  1.5 ทฤษฎีควำมต้องกำรควำมส ำเร็จของ McClelland (The need to achieve theory) 
ประกอบไปด้วยควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ  ควำมต้องกำรอ ำนำจ และควำมต้องกำรควำมสัมพันธ์ 
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  2.                     (process model) เป็นทฤษฎีที่กล่ำวถึงกระบวนกำร ควำมคิด
ของคนงำนที่มีต่อกำรจูงใจว่ำเป็นอย่ำงไร เน้นกระบวนกำรทำงจิตใจ และกระบวนกำรของ
พฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกกระท ำสู่เป้ำหมำย มีทฤษฎีที่ส ำคัญดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีควำมคำดหวัง (Expectancy theory) มีควำมคิดพื้นฐำนที่ว่ำคนเรำทุกคนมี
ควำมคำดหวังต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจำกผลกระท ำที่เขำได้ท ำขึ้นมำกไปยิ่งกว่ำนั้น 
  2.2 ทฤษฎีควำมเสมอภำค (Equity theory) เป็นกำรเสนอแรงจูงใจที่จะเกิดขึ้นเม่ือ
บุคคลรับรู้ว่ำมีควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรมในกำรท ำงำน โดยกำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนตัว
ป้อน และผลลัพธ์ของตนเทียบกับคนอื่น 
  2.3 ทฤษฎีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ของ Locke (Goal setting theory) มีควำมเชื่อว่ำ 
กำรตั้งเป้ำหมำยจะช่วยให้บุคคลรู้จุดหมำยปลำยทำงหรือควำมต้องกำรในกำรท ำงำนของตน ซึ่งจะ
กระตุ้นกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย จะเป็นแรงจูงใจไปอีก 
  2.4 ทฤษฎีกำรเสริมแรง (reinforcement theory) มี 4 วิธี คือ กำรเสริมแรงทำงบวก  
กำรเรียนรู้ด้วยกำรหลีกเลี่ยง  กำรท ำให้หมดไป และกำรลงโทษ 
  โดยสรุป ผู้วิจัยได้ก ำหนดองค์ประกอบของแรงจูงใจในกำรท ำงำนไว้ดังนี้  
 1. โรงเรียนมีระบบกำรให้รำงวัลที่มีควำมยุติธรรม คือมีควำมเสมอภำค และมีกำรระบุ
แนวทำงในกำรได้มำซึ่งรำงวัลและสิ่งตอบแทนอย่ำงชัดเจน ส่งเสริมกำรบรรลุเป้ำหมำยของโรงเรียน 
 2. มีกำรเสริมแรงที่หลำกหลำย คือบุคลำกรในโรงเรียนได้รับกำรเสริมแรงที่หลำกหลำย 
และเหมำะสมกับควำมต้องกำรส่วนบุคคลอยู่เสมอ 
 
 วิธีการวัดแรงจูงใจในการท างาน   
  รูปแบบกำรวัดแรงจูงใจที่พบจำกกำรศึกษำงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยทั่วไป ผู้วิจัยส่วนมำกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยวัดระดับคุณภำพของแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำนตำมกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่น นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง ที่ใช้แบบวัดปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นเครื่องมือในกำรวัดปัจจัย โดย
มีแรงจูงใจเป็นตัวแปรหนึ่ง ทั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถำมนี้วัดระดับคุณภำพควำมผูกพันต่อองค์กำรตำม
กำรรับรู้ของผู้บริหำร และครูในโรงเรียน (นฤทธิ์ แสงสุขสว่ำง. 2552: 113) เช่นเดียวกับ ธวัช       
กรุดมณี (2550: 114) และสัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 157) 
  ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวัดแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำนตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  
 3.4  ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  
  สเตียร์ (Steers. 1977: 218) ได้กล่ำวไว้ว่ำ นโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัตินับว่ำเป็น
ปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรน ำพำองค์กำรบรรลุเป้ำหมำยสูงสุด โดยเฉพำะในยุคที่องค์กำรได้รับ
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร ด้วยเหตุนี้ตำมสเตียร์จึง
ก ำหนดให้นโยบำยกำรบริหำรถือว่ำเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์กำร 
 โดยสเตียร์  (Steers.  1977: 8) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของนโยบำยกำรบริหำรและ 
กำรปฏิบัติว่ำ เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงกลยุทธ์ กำรจัดหำและกำรใช้ทรัพยำกร กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรติดต่อสื่อสำรของผู้น ำและกำรตัดสินใจ ตลอดจน
กำรปรับตัวขององค์กำรในกำรคิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
 สอดคล้องกับควำมหมำยของนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติตำมแนวคิด ทฤษฎีของ
นักวิชำกำรหลำยท่ำนท่ีกล่ำวไว้ ดังนี้ 
  ฮอก วู้ด (Hogwood.  1984: 18) ได้กล่ำวถึงนโยบำยกำรบริหำร ไว้ว่ำ “ นโยบำย” คือ
แนวทำงท่ีก ำหนดขึ้นอย่ำงกว้ำง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ หรอืข้อควำมทั่วไปซึ่งใช้เป็นตัว
ชี้น ำส ำหรับกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ นอกจำกนั้น นโยบำยกำรบริหำร อำจหมำยถึงกลวิธีที่จะเป็น
หนทำงน ำไปสู่เป้ำหมำยส่วนร่วมขององค์กำร 
  นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552:  8) ได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ  ลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและ 
กำรปฏิบัติ หมำยถึง กำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ กำรก ำหนดสิ่งเกื้อหนุนผลกำรปฏิบัติ  
กำรติดต่อสื่อสำร  ภำวะผู้น ำ กำรปรับองค์กำรและนวัตกรรมของโรงเรียน 
  ธวัช  กรุดมณี (2550: 9) ได้กล่ำวว่ำ นโยบำยและกำรปฏิบัติ หมำยถึงกำรตัดสินใจ
ล่วงหน้ำในกำรก ำหนดทิศทำงของสถำนศึกษำไปสู่กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถำนศึกษำจนบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ 
  โดยสรุป ลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ หมำยถึง แนวทำงที่โรงเรียนก ำหนด
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในโรงเรียน ซึ่งเป็นทิศทำงส ำหรับ 
กำรบริหำรงำนทุกด้ำน ในรูปแบบที่ เป็นข้อควำม พฤติกรรม และภำวะผู้น ำ โดยถือเป็นกลวิธี 
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีได้ก ำหนดไว้      
 สเตียร์ (Steers.  1977: 9) ได้ก ำหนดองค์ประกอบของลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและ 
กำรปฏิบัติ โดยแบ่งองค์ประกอบที่แสดงถึงลักษณะนโยบำยที่เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรไว้ 3 ด้ำน ได้แก่ 
 1. กำรวำงเป้ำหมำยท่ีแน่นอน  
 2. กำรจัดหำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติ 
 3.  กำรปรับตัวขององค์กำรและนวัตกรรม 
 องค์ประกอบหรือตัวแปรของปัจจัยลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติดังกล่ำว 
จำกกำรที่ได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้วิจัย
พบว่ำมีตัวแปรที่มีควำมสอดคล้องกับนิยำมของปัจจัยลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ 
ดังนี ้
 คำร์ดเวล; และสปริง (Caldwell; & Spinks. 1990: 101-102) ได้กล่ำวถึงเกณฑ์ประเมิน 
ควำมมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ด้ำนปัจจัยและกระบวนกำร จำกกำรศึกษำทฤษฎี
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พบว่ำปัจจัยที่ปรำกฏในทฤษฎีต่ำงๆซึ่งระบุว่ำมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ กำรพัฒนำ
หลักสูตร และภำวะผู้น ำของผู้บริหำรที่มีประสิทธิภำพ เช่นเดียวกับทฤษฎีของ เพอร์กี และสมิท 
(Preedy. 1993: 86; citing Purkey; & Smith.  1972) ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่ท ำให้โรงเรียนมี
ประสิทธิผล ที่สอดคล้องกับลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ ได้แก่ ภำวะผู้น ำด้ำน 
กำรก ำหนดหลักสูตร นอกจำกนี้เชียร์เรนส์ และบอสเคอร์ (Hoy; & Miskel. 2005: 289; citing 
Sheerens; & Bosker. 1997) ได้จัดกลุ่มองค์ประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียน โดยพบว่ำ
ตัวแปรที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยด้ำนลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ ได้แก่ ภำวะผู้น ำ
และกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตร เฮเนเวลล์ (Heneveld. 1990: 71-72 ); และคำร์รำสโก 
(Carasco. 1997: 103) ได้เสนอรูปแบบควำมมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Model of School 
Effectiveness) ไว้สอดคล้องกันในรูปแบบของกระบวนกำรเชิงระบบ โดยมีนโยบำยและ 
กำรสนับสนุนทำงกำรเป็นตัวแปรในปัจจัยสนับสนุน และ หลักสูตรเป็นตัวแปรในปัจจัยภำยใน
โรงเรียน สอดคล้องกับซำวเดอร์ (Saunders.  2000: 114) ได้น ำเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไว้สอดคล้องกัน ซึ่งถือว่ำเป็นรูปแบบที่เหมำะสม
ที่สุดส ำหรับกำรพัฒนำประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศที่ก ำลังพัฒนำ โดยมีกำรบริหำรหลักสูตร
สถำนศึกษำ และ ภำวะผู้น ำที่มีประสิทธิผล เป็นตัวแปรส ำคัญ  หำกแต่วำโร เพ็งสวัสดิ์ (2549:  8-
12) วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงเชิงเส้นของประสิทธิผลภำวะผู้น ำของ
ผู้บริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนระดับประถมศึกษำ โดยได้ศึกษำเอกสำร และกำร
สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำภำยในโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  ธวัช  กรุดมณี (2550: 8-9) ได้ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมีประสิทธิผล
องค์กำร โดยแบ่งเป็นปัจจัย 3 ระดับ โดยมีตัวแปรที่สอดคล้องในปัจจัยระดับกลุ่มคือ  ภำวะผู้น ำของ
องค์กำร และ ในระดับองค์กำรคือ ตัวแปรนโยบำยและกำรปฏิบัติ นอกจำกนี้มนทิพย์  ทรงกิติพิศำล 
(2552: 15) ได้วิเครำะห์และสร้ำงโมเดลปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ที่มีภำวะผู้น ำ
ของครูและผู้บริหำรเป็นปัจจัยเชิงสำเหตุ 
 องค์ประกอบข้ำงต้นสำมำรถสรุปตัวแปรของปัจจัยด้ำนลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและ
กำรปฏิบัติ ที่ได้จำกแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กำรและของ
โรงเรียน ดังตำรำง 6 
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ตำรำง 6 ตำรำงสังเครำะห์ตัวแปรของปัจจัยลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ 
 

 
ปัจจัย 

ตัวแปรจาก แนวคิด / ทฤษฎี 
Purkey;& 

Smith 
(1972) 

Steers 
(1977) 

Caldwell;
& 

Spinks  
(1990) 

Heneveld 
(1995) 

Sheerens; 
& Bosker. 

1997 

Saunder 
(2000) 

วาโร 
เพ็งสวัสดิ ์
(2549) 

ธวัช 
กรุดมณ ี
(2550) 

ก าธร 
ปูรณวัฒ
นกุล 
(2550) 

สัมฤทธิ ์
กางเพ็ง 
(2551) 

นฤทธิ์ 
แสงสุข
สว่าง 
(2552) 

มณทิพย ์
ทรงกิตติ
พิศาล 
(2552) 

 
 
 
 
 
 
ปัจจยัด้าน
ลักษณะ

นโยบายการ
บริหารและ
การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

ภำวะผู้น ำ
ทำง
วิชำกำร
(หลักสูตร) 

 ภำวะผู้น ำที่
มี
ประสิทธิผล 

 ภำวะผู้น ำ ภำวะผู้น ำที่
มี
ประสิทธิผล 

 ภำวะผู้น ำ
ของ
องค์กำร 

ภำวะผู้น ำ
ทำง
วิชำกำร 

ภำวะผู้น ำ
ทำงวชิำกำร 

ภำวะผู้น ำ 
และกำร
ส่ือสำร 

ภำวะผู้น ำ 

 กำรวำงเป้ำ 
หมำยที่
ชัดเจน 

        ก ำหนด
เป้ำหมำย
กลยุทธ ์

 

 นโยบำย
กำรจัดหำ
และใช้
ทรัพยำกร 

 นโยบำย
และกำร
สนับสนุน
กำรเงิน 

   กำร
ก ำหนด
นโยบำย 

  ก ำหนดส่ิง
ที่เกื้อหนุน
กำรปฏิบัต ิ

 

 กำรปรับตัว
องค์กำร
นวัตกรรม 

    ควำม 
สำมำรถ
แก้ปัญหำ 

   กำรปรับ
องค์กำร
นวัตกรรม 

 

  กำรพัฒนำ
หลักสูตร 

หลักสูตร กำรพัฒนำ
คุณภำพ
หลักสูตร 

กำรบริหำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
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 จำกตำรำงแสดงตัวแปรของปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อมที่ผู้วิจัยได้ศึกษำประกอบแนวคิด
ของ สเตียร์ (Steers: 1977) นี้ ผู้วิจัยน ำมำก ำหนดตัวแปรย่อยด้ำนลักษณะสภำพแวดล้อม ที่มี 
ควำมชัดเจน ครอบคลุมทฤษฎีที่ศึกษำทั้งหมด ร่วมกับตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษำประกอบเอกสำร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
แล้วพบว่ำมีควำมส ำคัญ สอดคล้องกับบริบทของงำนวิจัย สำมำรถก ำหนดตัวแปรย่อยจ ำนวน 2    
แปร ได้แก่ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร และ หลักสูตรสถำนศึกษำ ดังนี้ 
  
 ภาวะผู้น าทางวิชาการ   
 ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของภำวะผู้น ำที่เหมำะสมกับโรงเรียนในยุค
ปัจจุบันโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โดย ในด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 
ก ำหนดให้ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร (Academic Leadership)ที่มีผลเป็นที่ประจักษ์เป็นที่
ยอมรับ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.  2553: 14) ทั้งนี้เนื่องจำกภำวะผู้น ำทำง
วิชำกำรมีลักษณะเด่นอันส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเดวิสและโทมัส (ถวิล  มำตรเลี่ยม. 
2544: 105; อ้ำงอิงจำก Davis;& Thomas.  1989) ได้กล่ำวไว้ว่ำภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรมีคุณลักษณะ
ที่โดดเด่นหลำยประกำร ดังนี้   
  1. มีวิสัยทัศน์ มองทะลุปรุโปร่งว่ำโรงเรียนจะพัฒนำได้อย่ำงไรและกระตุ้นผู้ร่วมงำน
ตระหนักถึงวิสัยทัศน์นั้นๆ เป็นผู้น ำที่ได้รับควำมคำดหวังสูงทั้งในด้ำนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สังเกตกำรณ์สอนในห้องเรียนและหรือมอบหมำยงำนให้ครู อำจำรย์ 
ด ำเนินกำรแทน ให้ค ำแนะน ำเชิงบวกสะท้อนควำมคิดเพื่อปรับปรุงกำรสอน  
 2. กระตุ้นให้บุคลำกรใช้เวลำในกำรสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 3. ช่วยขจัดสิ่งรบกวนในกำรสอนให้หมดไป  
 4.  เน้นกำรใช้สื่อ และพัฒนำบุคลำกรให้คิดและผลิตสื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 5. ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 6. เอำใจใส่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อกำรวำง
แผนกำรสอน  
 ด้วยเหตุนี้ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรจึงมีควำมสอดคล้องกับบริบทงำนวิจัย และเป็นภำวะผู้น ำ
ที่มีประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในยุคปัจจุบันในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง 
  
 ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
  มีผู้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 เดวิส และโทมัส (ถวิล  มำตรเลี่ยม. 2544: 105; อ้ำงอิงจำก Davis; & Thomas. 1989) ได้
กล่ำวไว้ว่ำ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร คือคุณลักษณะที่โดดเด่นของผู้บริหำรหลำยประกำร ดังนี้    
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 1.  มีวิสัยทัศน์ มองทะลุปรุโปร่งว่ำโรงเรียนจะพัฒนำได้อย่ำงไรและกระตุ้นผู้ร่วมงำน
ตระหนักถึงวิสัยทัศน์นั้นๆ เป็นผู้น ำที่ได้รับควำมคำดหวังสูงทั้งในด้ำนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและ  
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สังเกตกำรณ์สอนในห้องเรียนและหรือมอบหมำยงำนให้ครู อำจำรย์ 
ด ำเนินกำรแทน ให้ค ำแนะน ำเชิงบวกสะท้อนควำมคิดเพื่อปรับปรุงกำรสอน 
 2.  กระตุ้นให้บุคลำกรใช้เวลำในกำรสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.  ช่วยขจัดสิ่งรบกวนในกำรสอนให้หมดไป 
 4.  เน้นกำรใช้สื่อ และพัฒนำบุคลำกรให้คิดและผลิตสื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 5.  ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 6.  เอำใจใส่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อกำรวำง
แผนกำรสอน             
  กรีนฟิลด์ (ถวิล  มำตรเลี่ยม. 2544: 107; อ้ำงอิงจำก Greenfield.  1987) กล่ำวถึงภำวะ
ผู้น ำทำงวิชำกำรไว้ว่ำ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร คือ กำรที่ผู้บริหำรโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ด ำเนินกำรใดๆเพื่อส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนำนักเรียน สร้ำง  
ควำมพึงพอใจให้กับครู อำจำรย์ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมที่
ต้องกำร และด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหำร 3 ประกำร ดังนี้  
  1.  มีภำพอนำคต หรือวิสัยทัศน์เป็นเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร   
 2.  ยึดวิสัยทัศน์เป็นแนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 3.  เน้นกิจกรรมกำรสอน กำรจัดกำรในห้องเรียน 
 โดยสรุป ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรที่ผู้บริหำรโรงเรียนใช้พฤติกรรม หรือ
กระบวนกำรที่สำมำรถมีอิทธิพลต่อบุคลำกรในโรงเรียน ได้แก่กำรสื่อสำรเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์  
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวิชำชีพ กำรนิเทศติดตำมและให้ข้อมูลย้อนกลับ และผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้   
 
 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ        
  กำรศึกษำภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรนั้นมีผู้แสดงทัศนะ และผลกำรวิจัยที่ระบุถึงองค์ประกอบ
ของภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
 เมอร์ฟี  (Murphy. 1990: 134) ได้ศึกษำเกี่ยวกับภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรโดยกำรสังเครำะห์
ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจำกโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียน กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนองค์กำร เพื่อสร้ำงกรอบแนวคิดภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร พบว่ำ ประกอบด้วย
ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 4 องค์ประกอบ แบ่งเป็นบทบำทและพฤติกรรมต่ำง ๆ 16 ข้อ ดังนี้      
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 1. กำรพัฒนำพันธกิจและเป้ำหมำย (Developing mission & goals) เป็นพื้นฐำนใน 
กำรพัฒนำวัตถุประสงค์ร่วมกัน และกำรเชื่อมโยงควำมพยำยำมภำยในโรงเรียน เกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ร่วมกัน แบ่งองค์ประกอบน้ีออกเป็นบทบทหรือพฤติกรรมส ำคัญ 2 ประกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กำรจัดท ำกรอบแนวคิดเป้ำหมำยโรงเรียน และกำรสื่อสำรเป้ำหมำยโรงเรียน กำรจัดท ำกรอบแนวคิด
เป้ำหมำยโรงเรียนประกอบด้วย กำรตั้งเป้ำหมำยที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส ำหรับผู้เรียนทุกคน 
ประกอบด้วย ข้อมูลของผลงำนในอดีตและปัจจุบัน และรวมทั้งควำมรับผิดชอบของผู้ร่วมงำนใน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรสื่อสำรเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำรกับนักเรียน บิดำมำรดำ และครูให้เห็นควำมส ำคัญของเป้ำหมำยโรงเรียนเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
  2. กำรบริหำรจัดกำรผลิตด้ำนกำรศึกษำ (Managing the educational production 
function) องค์ประกอบน้ีมุ่งเน้นกำรจัดกำรพฤติกรรมของผู้น ำทำงวิชำกำร ส่งเสริมคุณภำพกำรสอน
โดยกำรประชุมและกำรประเมินครู กำรเยี่ยมชั้นเรียน กำรให้ข้อเสนอแนะ กำรให้ข้อมูลย้อนกลับใน
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรก ำหนดกรอบงำน กำรมอบหมำยงำนให้แก่ครู จัดสรรเวลำ
ในกำรเรียนกำรสอน กำรเชื่อมโยงหลักสูตรกับกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรก ำกับติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  
 3.  กำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร (Promoting an academic leaning 
climate) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐำน ควำมเชื่อและ 
เจตคติของครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยกำรตั้งควำมคำดหวังและมำตรฐำนทำงบวก กำรให้
ควำมส ำคัญกับวิสัยทัศน์สูง กำรจัดหำสิ่งจูงใจให้แก่ครูและนักเรียน และกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
วิชำชีพ ซึ่งองค์ประกอบเหล่ำนี้ สัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนกำรสอนและกำรเรียนรู้ในช้ันเรียน    
  4.  กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนงำน (Developing a supportive work environment) 
แสดงให้เห็นวิธีที่ผู้น ำทำงวิชำกำรในกำรสร้ำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรต่ำงๆ ที่สนับสนุนกระบวน 
กำรสอนและกำรเรียนรู้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้แก่ กำรจัดสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้ กำรให้โอกำสนักเรียนมีส่วนร่วมอย่ำงมีควำมหมำย กำรพัฒนำควำมร่วมมือและควำม
สำมัคคี กำรคงไว้ซึ่งทรัพยำกรภำยนอกที่ม่ันคงในกำรส่งเสริมเป้ำหมำยของโรงเรียน และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน ดังแสดงในตำรำง7 ต่อไปนี ้
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ตำรำง 7      กรอบแนวคิดภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของ Murphy 
 

การพัฒนา
วิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย 

การบริหารจัดการ
ผลิตด้านการศึกษา 

การส่งเสริม
บรรยากาศการ

เรียนรู้ทางวิชาการ 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมงานที่

สนับสนุน 
- กำรสร้ำงกรอบ
แนวคิด เป้ำหมำย
โรงเรียน  

- กำรส่ือสำร เป้ำหมำย
ของโรงเรยีน  

 

- กำรส่งเสริมคุณภำพ 
กำรเรียนกำรสอน  

- กำรให้ค ำปรึกษำและ 
กำรประเมินกำรเรียน 
กำรสอน  

- กำรจัดสรรเวลำในกำร
เรียนกำรสอน  

- กำรประสำนงำนหลักสูตร  
- กำรก ำกับติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน  

 

- กำรตั้งควำมคำดหวงั
และมำตรฐำนทำงบวก  

- กำรให้ควำมส ำคัญกับ
วิสัยทัศน์สูง  

- กำรจัดหำส่ิงจงูใจให้แก่
ครูและนักเรียน  

- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
วิชำชีพ  

 

- กำรจัดส่ิงแวดล้อมที่
ปลอดภัย และเอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้  

- กำรให้โอกำสส ำหรับ
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงมี
ควำมหมำยต่อนักเรียน  

- กำรพัฒนำควำมร่วมมือ
และควำมสำมัคคีของ
บุคลำกร  

- กำรรักษำทรัพยำกร
ภำยนอกเพื่อสนับสนุน
เป้ำหมำยโรงเรียน  

- สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงบ้ำนและ
โรงเรียน  

    

  ฮอลลิงเจอร์ (อมรรัตน์  สำริย์มำ.  2552: 10;  อ้ำงอิงจำก Hallinger. 1986.) ได้กล่ำวถึง
แนวคิดของภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรไว้ด้งนี้        

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยของโรงเรียน 
  1) ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีต้องกำรให้เน้นประจ ำปีของโรงเรียนอย่ำงแจ่มชัด 
  2)  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ร่วมงำนให้ปฏิบัติได้ตรงเป้ำ 
  3) ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ร่วมงำนหรือใช้วิธีกำรต่ำงๆเพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน 
กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
  4)  ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกำรเรียนของนักเรียนในกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงวิชำกำร
ของโรงเรียน 
  5)  ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีครูสำมำรถน ำไปใช้ในชั้นเรียนได้โดยง่ำย  
 2. กำรสื่อสำรเกี่ยวกับเป้ำหมำยของโรงเรียน  
  1) ประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกในชุมชนโรงเรียนเข้ำใจถึงเจตนำรมณ์ของโรงเรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำ 
  2)  หำรือเกี่ยวกับเป้ำหมำยทำงวิชำกำรของโรงเรียนกับครูในท่ีประชุม  
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  3)  อ้ำงอิงถึงเป้ำหมำยทำงวิชำกำรขงโรงเรียนในกำรพิจำรณำตัดสินใจก ำหนด
หลักสูตร  
  4)  ส่งเสริมครูให้จัดป้ำยนิเทศต่ำงๆให้มีสำระเกี่ยวกับวิชำกำรของโรงเรียน เช่น แผ่น
ป้ำยโปสเตอร์ หรือป้ำยนิเทศที่เน้นวิชำกำร 
  5)  ประชำสัมพันธ์เป้ำหมำยของโรงเรียนให้นักเรียนทรำบในกำรประชุมนักเรียน 
 3. กำรนิเทศและกำรประเมินกำรสอน 
  1)   ย้ ำและติดตำมให้เห็นว่ำสิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญในชั้นเรียนเป็นอันดับแรก คือ  
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนดไว้ 
  2)   ตรวจสอบผลงำนของนักเรียนเพื่อประเมินกำรสอนของชั้นเรียน  
  3)   สังเกตชั้นเรียนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ (สังเกตกำรณ์สอนอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร คือ กำรสังเกตกำรณ์โดยที่ไม่ได้ก ำหนดเวลำไว้ล่วงหน้ำ ใช้เวลำอย่ำงน้อยที่สุด 5 นำทีและ
อำจจะมีกำรบันทึกควำมเห็นหรือกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรหรืออำจไม่มีก็ได้ ) ให้เห็นถึงจุดเด่น
เฉพำะด้ำนในกำรปฏิบัติกำรสอนเพื่อให้ค ำแนะน ำส ำหรับกำรสังเกตกำรณ์สอน 
  4)   ชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขในกำรปฏิบัติกำรสอน โดยกำรให้ค ำ
เสนอแนะหลังจำกกำรสังเกตกำรสอน  
 4. กำรประสำนงำนหลักสูตร  
  1)   ระบุอย่ำงชัดเจนถึงผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนหลักสูตรในระดับช้ัน  
  2)   น ำผลกำรทดสอบของนักเรียนในโรงเรียนมำใช้ในกำรพิจำรณำตัดสินใจก ำหนด
หลักสูตร  
  3)   ตรวจสอบกำรจัดหลักสูตรระดับชั้นเรียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทำงด้ำน
หลักสูตรของโรงเรียน 
  4) ศึกษำควำมซ้ ำซ้อนระหว่ำงวัตถุประสงค์ทำงด้ำนหลักสูตรของโรงเรียนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  
  5)   ให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังในกำรพิจำรณำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในหลักสูตร 
 5.  กำรตรวจสอบติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียน 
  1)   พบปะกับครูเป็นรำยบุคคลเพื่อหำรือเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของ
นักเรียน 
  2)   ปรึกษำกับครูในกำรวิเครำะห์แบบทดสอบในแต่ละข้อเพื่อชี้ให้เห็นจุดเด่นและ
จุดอ่อนต่ำงๆของหลักสูตร         
  3)   ใช้ผลกำรทดสอบของนักเรียนเพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน         
  4)   แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร  
  5)   แจ้งให้นักเรียนทรำบถึงผลกำรทดสอบในระดับโรงเรียน    
 



 

 

76 

 6. กำรพิทักษ์เวลำกำรเรียนกำรสอน  
  1)  จ ำกัดเวลำกำรประกำศเรื่องทั่วไปที่ขัดจังหวะกำรเรียนกำรสอน  
  2)  ให้เป็นที่ทรำบทั่วกันว่ำไม่ให้มีกำรเรียกนักเรียนไปที่ฝ่ำยต่ำงๆในช่วงเวลำที่มี 
กำรเรยีนกำรสอน   
  3)  ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วไปว่ำนักเรียนที่มำสำยหรือขำดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำตต้อง
ได้รับโทษเนื่องจำกกำรขำดเวลำเรียนของตนเอง        
  4)   ส่งเสริมให้ครูใช้ช่วงเวลำกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรสอนและกำรน ำทักษะและ
แนวคิดใหม่ๆ มำใช้  
  5)   จ ำกัดเวลำกำรประกอบกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือกิจกรรมร่วมหลักสูตรใน
ช่วงเวลำกำรเรียนกำรสอน  
 7. กำรท ำตัวให้เป็นที่พบเห็นอยู่เป็นนิจ        
  1)   ใช้เวลำในกำรสนทนำกับนักเรียนหรือครูในช่วงเวลำว่ำงหรือหยุดพัก   
  2)   เข้ำเย่ียมชั้นเรียนเพื่อสนทนำหำรือเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับโรงเรียนกับครูและนักเรียน   
  3)   เข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมร่วมหลักสูตร  
  4)  เข้ำช้ันเรียนแทนครูจนกว่ำครูที่มำสำยหรือที่มำสอนแทนมำถึง   
  5)   สอนเพิ่มเติมให้นักเรียนหรือท ำกำรสอนโดยตรงในช้ันเรียน 
 8. กำรสร้ำง กระตุ้นให้เกิดขวัญก ำลังใจในหมู่ครู     
  1)   กล่ำวยกย่องชมเชยครูท่ีมีผลงำนยอดเยี่ยม  
  2)   ยกย่องชมเชยครูเป็นส่วนตัวถึงควำมพยำยำมในกำรท ำงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำน
ของคร ู 
  3)   แสดงควำมตระหนักและยกย่องครูที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเลิศด้วยกำรเขียน
บันทึกชมเชย   
  4)   ให้รำงวัลครูท่ีมีควำมพยำยำมเป็นพิเศษในกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรให้โอกำสท ำงำน
ในระดับที่จะได้รับกำรยอมรับในอำชีพ  
  5)   สร้ำงโอกำสเพื่อกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพให้ครูเป็นรำงวัลตอบแทนที่ให้
ควำมร่วมมือกับโรงเรียนเป็นพิเศษ  
 9.  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรทำงอำชีพ  
  1)   ติดตำมตรวจสอบให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ครูเข้ำร่วมสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยทำงวิชำกำรของโรงเรียน   
  2)   สนับสนุนอย่ำงจริงจังให้น ำทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรมำใช้ในชั้น
เรียน   
  3)   ก ำหนดให้ครูเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงทั่วถึง  
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  4)   เป็นผู้น ำหรือเข้ำร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนของครู  
  5)   ก ำหนดเวลำส่วนหนึ่งในกำรประชุมคณะครูให้ครูได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
ข้อมูลที่ได้รับจำกกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
 10. กำรให้กำรสนับสนุน กระตุ้นและกำรให้ก ำลังใจแก่นักเรียนในกำรเรียน  
  1)  ให้ควำมส ำคัญกับนักเรียนที่มีผลงำนด้ำนวิชำกำรเป็นเลิศด้วยกำรให้รำงวัลอย่ำง
เป็นทำงกำรโดยกำรออกหนังสือเวียนเพื่อแจงเกียรติคุณหรือด้วยกำรแจ้งในแผ่นป้ำยประกำศ  
  2)  ประกำศในที่ประชุมเพื่อยกย่องชมเชยนักเรียนที่ประสบผลส ำเร็จทำงวิชำกำรหรือ
ที่ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  
  3)  ให้เกียรติและให้ควำมส ำคัญแก่นักเรียนที่มีผลกำรเรียนหรือมีพัฒนำกำรทำงกำร
เรียนดีเด่น  
  4)  ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงผลควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือ
กำรเป็นนักเรียนตัวอย่ำงในด้ำนผลกำรเรียนหรือด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียน 
  5)  ส่งเสริมให้ครูถือปฏิบัติอย่ำงจริงจังในกำรให้ควำมส ำคัญ ยกย่อง ชมเชย หรือให้
รำงวัลนักเรียนท่ีให้ควำมร่วมมือและประสบผลส ำเร็จในชั้นเรียน  
 โดยสรุป ผู้วิจัยได้ก ำหนดองค์ประกอบของภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรได้ดังนี้ 
 1.  กำรสื่อสำรเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ คือพฤติกรรม และกระบวนกำรของผู้บริหำรในกำรให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมก ำหนดเป้ำหมำย และร่วมรับทรำบเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน  และมี
ส่วนร่วมด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
 2.  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวิชำชีพ เป็นพฤติกรรม และกระบวนกำรของผู้บริหำรใน 
กำรวำงแผนกำรพัฒนำวิชำชีพครู กำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ผลักดันให้ครูท ำแผนพัฒนำวิชำชีพ โดยมีผู้บริหำรจัดหำทรัพยำกรและปัจจัยสนับสนุน 
กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  
 3.  กำรนิเทศก ำกับ ติดตำมและให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นพฤติกรรม และกระบวนกำรของ
ผู้บริหำรในกำรกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผล มีควำมสำมำรถด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
และสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนของครูด้ำนกำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 4.  ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เป็น พฤติกรรม และกระบวนกำรของผู้บริหำรที่ เอื้อต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ทั้งด้ำนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรบริหำร มีควำมสำมำรถในด้ำนงำน
วิชำกำรเป็นท่ีประจักษ์แก่ครู และมีควำมรู้ในแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียน 
 
 วิธีการวัดภาวะผู้น าทางวิชาการ  
  รูปแบบกำรวัดระดับคุณภำพภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียนที่พบจำก
กำรศึกษำงำนวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยทั่วไป ผู้วิจัยส่วนมำกใช้
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แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยวัดระดับคุณภำพของภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของโรงเรียนตำมกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่น สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง ที่ใช้แบบสอบถำมระดับกำรรับรู้ของครูผู้สอน
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนและปัจจัยทำงกำรบริหำรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
เป็นเครื่องมือในกำรวัดปัจจัย โดยมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่ง ทั้งนี้
ได้ใช้แบบสอบถำมนี้ระดับคุณภำพของภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรตำมกำรรับรู้ของครูในโรงเรียน 
(สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง.  2551: 157) เช่นเดียวกับ นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 113) และธวัช  กรุดมณี 
(2550:  114) 
 ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวัดภำวะผู้น ำ
ทำงวิชำกำรของผู้บริหำรตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรมีควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะหลักสูตรจะเป็นตัวก ำหนด
จุดมุ่งหมำย เนื้อหำสำระ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำที่มีมำตรฐำน โดยมุ่งให้เกิดในตัวผู้เรียนแต่ละระดับนั้น จะต้องอำศัยกระบวนกำรต่ำงๆ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนโดยอำศัยสภำพควำมเป็นจริง
ของชุมชน และสังคม ตลอดจนแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆน ำมำรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ เพื่อให้ผู้เรียนที่
เรียนรู้ ได้รับควำมรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีคุณภำพ (รัจนียำ  แพไทสง.  
2553: 45)  
 ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรสถำนศึกษำจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนข้อ
ทีส่ ำคัญ นั่นคือ ด้ำนกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียนตำมที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้     
  
 ความหมายของหลักสูตร 
  โดว์ (Doll. 1983: 18) ได้ให้ควำมหมำยของหลักสูตรว่ำ หมำยถึง ประสบกำรณ์ทั้งมวลซึ่ง
เด็กจะต้องได้รับภำยใต้ค ำแนะน ำของโรงเรียน 
  โซเวล (ฆนัท ธำตุทอง. 2552;  อ้ำงอิงจำก Sowell. 1996) หลักสูตรคือกำรที่จะสอนอะไร
ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นควำมหมำยท่ีกว้ำงขวำงรวมท้ังข้อมูลข่ำวสำร ทักษะและทัศนคติที่ก ำหนดไว้และ
ที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ ให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน     
  รัจนียำ แพไธสง  (2553: 42)  ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ หลักสูตรสถำนศึกษำ หมำยถึง 
แผนกำรจัดมวลประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียน ซึ่งสถำนศึกษำจัดท ำขึ้น 
โดยยึดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เป็นกรอบหรือแนวทำงใน 
กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ     
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 โดยสรุป หลักสูตรสถำนศึกษำ หมำยถึง กำรจัดระบบกำรพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้เชิงคุณภำพโดยมุ่งเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม ซึ่งโรงเรียนก ำหนดขึ้น และน ำมำใช้เป็น
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมที่โรงเรียนก ำหนด   
  
 องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา       
 กำรศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำนั้นมีผู้แสดงทัศนะ และผลกำรวิจัยที่ระบุถึงองค์ประกอบ
ของหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
  อนงค์  รอดเสน (2552: 1-3) กล่ำวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรสถำนศึกษำที่ส่งผลให้เกิด
ห้องเรียนคุณภำพ ซึ่งต้องเป็นห้องเรียนแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้  
 1.  โรงเรียนมีหลักสูตร ครูสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ท่ีอิงมำตรฐำน  
  2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้โรงเรียนและครูได้สร้ำงวินัย
เชิงบวก (Positive Discipline) ให้กับนักเรียน  
 3.  ครูผู้สอนต้องออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี ICT ในห้องเรียนและ ICT ในโรงเรียน   
  4.  ครูต้องมีกำรวำงแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) โดยครูต้องท ำวิจัยในชั้นเรียน (CAR: 
Classroom action research)   
  5.  ทั้งครูและผู้บริหำรต้องเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง         
 กระทรวงศึกษำธิกำร (2551: ก) ได้กล่ำวถึงกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่มีมำตรฐำน
กำรศึกษำเป็นเป้ำหมำย จะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
  1.  กำรมีส่วนร่วม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นกำรกระจำย
อ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆทุกระดับ ทั้งระดับชำติ เขต
พื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ตลอดจนชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำหลักสูตร ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้บรรลุจุดมุ่งหมำยได้ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำหลักสูตรทุกระดับ ต้องมีกำรประสำนสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับภำคส่วน
ต่ำงๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงภำคธุรกิจเอกชน บิดำมำรดำผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
 2.  มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน มำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเป้ำหมำย หรือควำม
คำดหวังทำงกำรศึกษำที่ต้องกำรให้เกิดในตัวผู้เรียนทุกคน  ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องยึด
เป้ำหมำยเดียวกัน คือ กำรพัฒนำผู้เรียนไปสู่มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ดังนั้น กำรก ำหนดนโยบำย และ
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทั้งในระดับชำติ  ระดับท้องถิ่น และระดับ
สถำนศึกษำต้องตระหนักและมุ่งไปในทิศทำงเดียวกัน ในกำรที่จะพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำม
มำตรฐำนซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำมีควำมชัดเจน
และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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 3.  กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ กำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะประสบ
ควำมส ำเร็จต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีกำรวำงแผน และด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง และ
มีกำรส่งเสริมสนับสนุน ทั้งด้ำนงบประมำณ ทรัพยำกร บุคลำกร ตลอดจนมีกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เกี่ยวข้อง เพรำะสิ่งเหล่ำนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติ
ไปสู่คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดไว้ 
  4.  กำรมีระบบก ำกับตรวจสอบคุณภำพที่ดี กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงนับเป็นภำรกิจที่ส ำคัญยิ่ง
จ ำเป็นต้องมีระบบก ำกับติดตำมคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ม่ันใจว่ำผู้เรียนมี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้และบรรลุคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด รวมทั้งต้องมีกิจกรรมที่ชัดเจน
ถึงกำรด ำรงรักษำมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องในทุกระดับ จะต้องมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
สู่สำธำรณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ ตลอดจนมีกำรน ำผลกำรตรวจสอบประเมินคุณภำพไปเป็น
ข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมที่คำดหวังไว้ต่อไป 
 โดยสรุปผู้วิจัยได้ก ำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรสถำนศึกษำ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล พร้อมเหตุผลในกำรก ำหนดองค์ประกอบของตัวแปร ดังนี้  
  1. ระบบกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเชิงคุณภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วม 
 2. กำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำมำใช้ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงชัดเจน 
และมุ่งเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
 
 วิธีการวัดหลักสูตรสถานศึกษา   
  รัจนียำ แพไธสง (2553) ได้ท ำวิจัยเพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำของ
โรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 2 โดยเป็นงำนวิจัย
กรณีศึกษำ ซึ่งได้ใช้วิธีกำรวัดระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกำรรับรู้ของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ที่ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อกำรพัฒนำและใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวัดและเก็บข้อมูล 
 ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวัดหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมกำรรับรู้ของผู้บริหำรโรงเรียนและครูโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 โดยสรุปจำกกำรที่ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ สเตียร์ (Steers. 1997) ก ำหนดกรอบแนวคิด
งำนวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลโดยมีรำยละเอียดของปัจจัย ตัว
แปรของแต่ละปัจจัย วิธีกำรวัดปัจจัย ดังสรุปได้จำกตำรำง 8 
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ตำรำง 8 ปัจจัย ตัวแปร องค์ประกอบ และวิธีวัดระดับขององค์ประกอบ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 

ปัจจัย ตัวแปร องค์ประกอบ 
วิธีการวัดระดับ 
ของตัวแปร 

 
 
 
 
 
ลักษณะ
ของ
องค์การ 

โครงสร้างของ
โรงเรียน 

1.  แผนภูมิองค์กำร  
2.  กำรก ำหนดกฎข้อบังคับในกำร
ท ำงำน 

3.  กำรก ำหนดหนำ้ที่ของบุคลำกรที่
เหมำะสมกับควำมช ำนำญเฉพำะ
ทำง  

 

แบบสอบถำมตำม 
กำรรับรู้ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน
มำตรฐำน 
สำกล 

ทรัพยากรและ 
เทคโนโลยี 

1.  แผนงำนในกำรน ำทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีมำใช้ปฏิบัติ  

2.  กำรระดมทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภำพ  

3.  ควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงและใช้งำน
ทรัพยำกรและเทคโนโลยีของ
บุคลำกร 

แบบสอบถำมตำม 
กำรรับรู้ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน
มำตรฐำน 
สำกล 

 
 
 
 
ลักษณะ 
สภาพ 
แวดล้อม 

บรรยากาศ
ของโรงเรียน 

1.  บรรยำกำศแบบเปิด  
2.  บรรยำกำศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.  มี              ต่อควำมส ำเร็จ
ของงำน 

แบบสอบถำมตำม 
กำรรับรู้ 
ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน
มำตรฐำน 
สำกล 

วัฒนธรรมของ
โรงเรียน 

1. กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดี  
2. กำรสื่อสำรค่ำนิยมร่วม 
3. มีกิจกรรมเพื่อรักษำวัฒนธรรมของ
โรงเรียน  

 

แบบสอบถำมตำม 
กำรรับรู้ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน 
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ตำรำง 8  (ต่อ) 
 

ปัจจัย ตัวแปร องค์ประกอบ 
วิธีการวัดระดับ 
ของตัวแปร 

 
 
 
 
ลักษณะ
บุคคล 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

1.  ควำมเชื่อและกำรยอมรับต่อ
เป้ำหมำยของโรงเรียน  

2.  ควำมเต็มใจในกำรด ำเนินงำนให้
โรงเรียน 

3.  ควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็นสมำชิก
ของโรงเรียน 

 

แบบสอบถำมตำม 
กำรรับรู้ 
ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน
มำตรฐำน 
สำกล 

แรงจูงใจใน 
การท างาน 
 
 

1.  มีระบบกำรให้รำงวัลที่มีควำม
ยุติธรรม 

2.  มีกำรเสริมแรงท่ีหลำกหลำย  
 

แบบสอบถำมตำม 
กำรรับรู้ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน
มำตรฐำน 
สำกล 

 
 
 
ลักษณะ
นโยบาย
การ
บริหาร
และการ
ปฏิบัติ 

ภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ 

1. กำรสื่อสำรเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์  
2. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวิชำชีพ  
3. กำรนิเทศก ำกับ ติดตำมและให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

4. ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง  
 

แบบสอบถำมตำม 
กำรรับรู้ 
ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน
มำตรฐำน 
สำกล 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.  มีระบบกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำเชิงคุณภำพตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

2.  กำรน ำหลักสูตรมำใช้ก ำหนด
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงชัดเจน  

แบบสอบถำมตำมกำรรับรู้ 
ของผู้บริหำร 
โรงเรียน และครูโรงเรียน
มำตรฐำน 
สำกล 

 
 3.5  การก าหนดความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 จำกแนวคิด และทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของสเตียร์มำก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัยดังรำยละเอียดข้ำงต้นนั้น ผู้วิจัยได้ปรับ
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัยให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระหว่ำงปัจจัยเชิงสำเหตุและปัจจัยผลลัพธ์ โดยสังเครำะห์จำกแนวคิด 
ทฤษฎีเพิ่มเติมเพื่อก ำหนดเป็นแบบจ ำลองกำรวิจัยภำยใต้กรอบแนวคิดของสเตียร์ (Steers. 1977)  
ดังนี ้
  
 ปัจจัยลักษณะองค์การ 
    ปัจจัยลักษณะองค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
  นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 156) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำรของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจัยลักษณะองค์กำรสำมำรถส่งผลต่อประสิทธิผลได้ถึงร้อย
ละ 93.10 โดยมีตัวแปรที่ส่งผล 2 ตัวแปรเรียงจำกค่ำควำมสัมพันธ์มำกไปน้อยได้แก่ เทคโนโลยี และ
โครงสร้ำง ตำมล ำดับ โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 211) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
พบว่ำ ปัจจัยลักษณะขององค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมำกที่สุด (13.80) ตัว
แปรที่มีอิทธิพลเรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรจัดโครงสร้ำงที่
เหมำะสม ตำมล ำดับ โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  ธวัช  กรุดมณี (2550: 162) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมีประสิทธิผลของโรงเรียน
ในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน พบว่ำปัจจัยลักษณะองค์กำรมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมีสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ .085 โดยมีตัวแปรที่ส่งผล ได้แก่ 
      โ                   และเทคโนโลยี  
  สอดคล้องกับแนวคิดของ ซำวเดอร์ (Saurders. 2000), สเชียร์เลน (Scheerens. 2000),
เฮเนเวล (Heneveld . 1995), ฮอลตัน  (Halton.1992) และเพอร์กี (Purkey.1972) 
  
 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม   
 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
  พอลเลค; และคณะ (Pollack, Chrispells; & Watson. 1987: 36) ได้กล่ำวว่ำ
สภำพแวดล้อมทั้งบรรยำกำศและวัฒนธรรมของโรงเรียนส่งผลโดยตรงต่อห้องเรียนที่มีประสิทธิผล
อันเกิดจำกผลลัพธ์ของนักเรียน  
  นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 156) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำรของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจัยลักษณะสภำพแวดล้อมสำมำรถส่งผลต่อประสิทธิผลได้
ถึงร้อยละ 99.30 ซึ่งถือได้ว่ำมำกที่สุดในปัจจัยท้ังหมด 
  สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 211) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
พบว่ำ ปัจจัยบรรยำกำศของโรงเรียนมีอิทธิพลทำงตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (.071) โดยมีตัว
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แปรที่มีอิทธิพลเรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่ กำรส่งเสริมให้มีกำรตัดสินใจร่วม กำรให้ควำมไว้วำงใจ  
ควำมคำดหวังสูง และบรรยำกำศเชิงบวก ตำมล ำดับ โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01 
  สอดคล้องกับแนวคิดของ ซำวเดอร์ (Saurders . 2000), เพอร์กี (Purkey. 1972)  และ   
วำโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) 
 
 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อลักษณะองค์การ 
  สเตียร์  (Steers.  1977: 104) ได้แสดงรูปแบบประสิทธิผลของงำนในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่
ได้ในแต่ละบุคคลพบว่ำ บรรยำกำศและวัฒนธรรมของโรงเรียนส่งผลต่อโครงสร้ำงขององค์กำรและ
เทคโนโลยี 
  อ ำรุง  จันทวำนิช (2547: 122) ได้พัฒนำโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โรงเรียนคุณภำพ ระบุว่ำบริบทและสภำพแวดล้อมส่งผลต่อลักษณะองค์กำรด้ำนกำรมีสื่อและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย แหล่งเรียนที่หลำกหลำย และงบประมำณมุ่งเน้นผลงำน  
 สอดคล้องกับแนวคิดของ ซำวเดอร์ (Saurders. 2000) 
  
       ลักษณะสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อลักษณะนโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติ  
  ซำวเดอร์ (Saurders . 2000:  56) ก ำหนดกรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดย สภำพแวดล้อมได้แก่บรรยำกำศของโรงเรียนส่งผลต่อภำวะผู้น ำและกำรบริหำร
หลักสูตร 
  วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร (2552: บทคัดย่อ) ได้วิจัยรูปแบบโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ
ภำวะผู้น ำของคณะบดีมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ พบว่ำปัจจัยด้ำนสถำนกำรณ์และบรรยำกำศใน
คณะและมหำวิทยำลัยมีอิทธิพลทำงตรงต่อภำวะผู้น ำ โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 อ ำรุง  จันทวำนิช (2547: 122) ได้พัฒนำโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โรงเรียนคุณภำพ ระบุว่ำ บริบทและสภำพแวดล้อมส่งผลต่อนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติได้แก่
ด้ำนหลักสูตรท่ีเหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
  สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮเนเวล (Heneveld. 1995)  
 
 ปัจจัยลักษณะบุคคล   
 ปัจจัยลักษณะบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
  สเชียร์เลน (Scheerens. 2000: 94) ได้ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรและทฤษฎีเพื่อสร้ำงโมเดล
บูรณำกำรโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบว่ำ ปัจจัยลักษณะบุคคลได้แก่แรงจูงใจในกำรท ำงำนทั้งระดับ
ห้องเรียน และระดับโรงเรียนส่งผลทำงตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
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  นฤทธิ์  แสงสุขสว่ำง (2552: 156) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำรของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจัยลักษณะบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลเป็นล ำดับ   โ    
ตัวแปรที่ส่งผล 2 ตัวแปรเรียงจำกค่ำควำมสัมพันธ์มำกไปน้อยได้แก่ แรงจูงใจ และควำมผูกพัน 
ตำมล ำดับ โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  ธวัช กรุดมณี (2550: 161) ได้ศึกษำพบว่ำปัจจัยในระดับบุคคลมี ตัวแปร 2        
                                           โ               สหสัมพันธ์พหุคูณ .167 โดยมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ                   ตัวแปรที่มีค่ำควำมสัมพันธ์มำกไปหำน้อย ได้แก่
แรงจูงใจในกำรท ำงำน และกำรมุ่งเน้นผลงำน ตำมล ำดับ 
  สอดคล้องกับแนวคิดของเชียร์เรน และบอสเคอร์ (Hoy; & Miskel. 2005: 289; citing 
Sheerens; & Bosker. 1997) 
 
 ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  
  ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน 
  ขวัญจิตต์  เนียมเกิด (2552: 42) ได้กล่ำวว่ำภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรมีควำมส ำคัญตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในด้ำนกำรพัฒนำงำนวิชำกำรที่เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำรศึกษำ 
  สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2550: 161-162) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนพบว่ำ ปัจจัยลักษณะนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติมีอิทธิพลทำงตรงต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน  โดยมีระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  สอดคล้องกับแนวคิดของ จอร์นสัน (Johnson .2003) , ฮอลตัน(Halton .1992) , เพอร์กี
(Purkey. 1972), พอลแลค (Pollack. 1987) และวิโรจน์  สำรรัตนะ (2548) 
 
                                          มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อลักษณะ
บุคคล  
  เอลิก (Alig-Mielcarek.  2003: 10) ได้วิจัยเรื่องโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของโรงเรียนที่
ประสบควำมส ำเร็จ พบว่ำ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรมีอิทธิพลทำงอ้อมผ่ำนลักษณะบุคคลโดยเฉพำะ
พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นวิชำกำรตำมเป้ำหมำย และควำมผูกพันต่อโรงเรียน 
  สัมฤทธิ์  กำงเพ็ง (2551: 173) ได้ศึกษำพบว่ำภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรมีอิทธิพลทำงตรงต่อ
กำรจัดระบบกำรจูงใจอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  ภำรดี  อนันต์นำวี (2545:  29) ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถม 
โดยคุณลักษณะของผู้บริหำรมีอิทธิพลทำงอ้อมผ่ำนพฤติกรรมกำรบริหำรไปยังแรงจูงใจในกำร
ท ำงำน 
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  สอดคล้องกับแนวคิดของเชียร์เรน และบอสเคอร์ (Hoy; & Miskel. 2005: 289; citing 
Sheerens; & Bosker. 1997) 
 
                       อง           
                          ศ        
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน       
  ดิเรก  วรรณเศียร ;และ คณะ (2553: 41-43) ได้วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โดยศึกษำกับโรงเรียนในโครงกำรจ ำนวน    โ            โ                
              คู่ไปด้วย พบว่ำ กำรด ำเนินงำนด้ำนลักษณะทั่วไปของโรงเรียน ด้ำนสภำพแวดล้อม
ของโรงเรียน ด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกร และด้ำนนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มำก ซึ่งกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมแผนกลยุทธ์และส่งผลดีต่อครูอำจำรย์รวมทั้งนักเรียน ทั้งนี้พบ
ปัญหำที่ส ำคัญได้แก่ควำมพร้อมของบุคลำกร ภำระงำนของบุคลำกรมีมำก โดยผู้วิจัยได้เสนอ
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 7 ขั้นตอน คือ 1) กำรสรำ้งควำมตระหนักในควำมเปลี่ยนแปลง2) กำรสร้ำง
ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 3) กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4) กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 
5)กำรเสริมสร้ำงให้ทุกคนในโรงเรียนท ำงำนด้วยควำมเต็มใจ 6) กำรปรับกลยุทธ์ให้เหมำะสม และ 
7)    ท ำให้ครูและบุคลำกรในโรงเรียนยอมรับและปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ผู้บริหำรโรงเรียนต้องจัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมเพื่อน ำรูปแบบกำรบริหำรนี้มำใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 อัญชนิตำ  เทียนแพ  (2549: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษำกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำชบุรี เขต             
  47 โดยศึกษำกับ ผู้บริหำรโรงเรียนจ ำนวน  8                                6 จ ำนวน  216 
คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปืที่          4  4               วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธี
วิเครำะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ โดยวิธี BlockWise กำรวิจัยนี้ผู้วิจัยพบว่ำ ในด้ำนประสิทธิภำพของ
โรงเรียนประถมศึกษำด้ำนกำรใช้งบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ จ ำแนกตำมขนำดของโรงเรียน
โรงเรียนขนำดกลำงและขนำดเล็กมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับต่ ำ ส่วนโรงเรียนขนำดใหญ่มี
ประสิทธิภำพอยู่ในระดับสูง ส ำหรับด้ำนประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น โรงเรียนประถมทุกระดับมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับปรับปรุง รวมถึงผลกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำอยู่ในระดับปรับปรุง 
นอกจำกนี้ตัวแปรด้ำนต้นทุนของโรงเรียน ด้ำนครูผู้สอน  ด้ำนผู้บริหำร และด้ำนบริบทของโรงเรียน
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .   
โ                             
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                                                    ของ         
 ชุลี รุ่งพำนิช (2552: 179-180 ) ได้วิจัยเรื่องกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
กำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต 1และเขต 2  โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1 และเขต 2 จ ำนวน 198 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำม ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล กำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 5 ปัจจัย เรียง
ตำมล ำดับค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปมำตรฐำน (Beta) จำกมำกไปหำน้อย คือ ปัจจัยทักษะด้ำน
กำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้ำนกำรรู้จักวำงแผน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้ำน
ควำมกระตือรือร้น ทักษะด้ำนมโนภำพ  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  
สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน ได้ร้อยละ 79    
 มนทิพย์  ทรงกิตติพิศำล  (2552: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
กำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำในพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ใช้
กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและครูใน 14 จังหวัด
ภำคใต้ รวม 1,290 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ผลกำรพัฒนำไปใช้ได้แก่ครูโรงเรียนกันตังรัษฎำ
ศึกษำ จ ำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบประเมินประสิทธิผลกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลได้แก่  
กำรสนับสนุนส่งเสริม ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน กำร
ประกันคุณภำพ และพฤติกรรมกำรสอนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกปัจจัยสำมำรถอธิบำยร่วมกัน
ได้ร้อยละ 63.80ทั้งนี้ผู้วิ จัยได้สร้ำงโมเดลพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำในพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่กำรสนับสนุนของเขตพื้นที่  ปัจจัยระดับสถำนศึกษำ ได้แก่  กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับชุมชน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ปัจจัยระดับครู ได้แก่กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤติกรรมกำรสอนของครู ต ำแหน่ง
หน้ำที่ของครู นอกจำกนี้ผลกำรน ำปัจจัยที่ส่งผลไปพัฒนำใช้กับโรงเรียนกันตังรัษฎำศึกษำพบว่ำ
ประสิทธิผลหลังกำรได้รับพัฒนำประสิทธิผลหลังได้รับกำรพัฒนำสูงกว่ำก่อนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001      
  นฤทธิ์ แสงสุขสว่ำง (2552: บทคัดย่อ) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำร
ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหำนคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรใช้แบบสอบถำม ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้บริหำรและครูหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร จ ำนวน 860 คน จำก 430 โรงเรียน วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยำยและกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้วิธี hierarchical stepwise 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กำรของสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยรวม ทั้ง 4 
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ปัจจัยสำมำรถท ำนำยประสิทธิผล ได้ร้อยละ 99.70 ปัจจัยระดับบุคคลสำมำรถอธิบำย 
ควำมแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครมำกที่สุด ร้อยละ 99.30 
รองลงมำได้แก่ ปัจจัยระดับนโยบำยกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ ปัจจัยระดับสภำพแวดล้อม และปัจจัย
ระดับองค์กำร ตำมล ำดับ และเม่ือพิจำรณำขนำดและทิศทำงรำยปัจจัย ที่ส่งผลทำงบวกแต่ละปัจจัย
พบว่ำ โครงสร้ำงองค์กำร เทคโนโลยี สภำพแวดล้อมภำยใน  ควำมผูกพันต่อองค์กำร แรงจูงใจ  
กำรติดต่อสื่อสำร และกำรปรับองค์กำรและนวัตกรรม ปัจจัย ที่ส่งผลทำงลบ  แต่ละปัจจัยพบว่ำ 
สภำพแวดล้อมภำยนอก กำรสนับสนุนผลกำรปฏิบัติ งำน กำรก ำหนดเป้ ำหมำยเชิ ง 
กลยุทธ์ และภำวะผู้น ำ ตำมล ำดับ    
  ปณต  เทพภิบำล (2552: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ 
กำรบริหำรโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภำคใต้  โดย
ด ำเนินกำรวิจัยเชิงปริมำณ กลุ่มตัวอย่ำงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 ได้แก่ ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชน คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง
จ ำนวนกลุ่มละ                4                   ตัวประกอบหลักของควำมส ำเร็จใน 
กำรบริหำร กลุ่มที่         ผู้บริหำร ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนครูของแต่ละ
โรงเรียนจ ำนวน 648 คน เพื่อศึกษำปัจจัยและควำมส ำเร็จของกำรบริหำรโรงเรียนเอกชน โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถำม ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตัวประกอบหลักควำมส ำเร็จของกำรบริหำรโรงเรียน
เอกชน ได้แก่ ผู้บริหำรเป็นผู้น ำ นักเรียนมีคุณภำพ  ครูมืออำชีพ กำรบริหำรโรงเรียนแนวใหม่  
ผู้ปกครองพึงพอใจและเชื่อม่ันในกำรบริหำรโรงเรียน ผู้เรียนมีควำมเป็นไทย และผลก ำไรของ
โรงเรียน ทั้งนี้แบ่งเป็นควำมส ำเร็จ 4 มิติ คือ ด้ำนประสิทธิผลของกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้เรียนมี
คุณภำพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และผู้เรียนมีควำมเป็นไทย  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริหำร 
ได้แก่ ชุมชนพึงพอใจในกำรบริกำรของโรงเรียนและชุมชนมีควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของโรงเรียน  
ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนแนวใหม่ และผลก ำไรของ
โรงเรียน และด้ำนกำรพัฒนำองค์กร ได้แก่ผู้บริหำรเป็นผู้น ำ และผู้บริหำรเป็นมืออำชีพ    
  สัมฤทธิ์ กำงเพ็ง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำปัจจัยทำงกำรบริหำรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน: กำรพัฒนำและกำรตรวจสอบควำมตรงของตัวแบบ โดยศึกษำจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 680 โรงเรียน 
เป็นโรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดใหญ่ ขนำดละ 340 โรงเรียน ที่ได้มำโดยกำรสุ่มแบบหลำย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ ทั้งนี้ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ปัจจัยส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ซึ่งปัจจัยที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำทำง
วิชำกำร และโรงเรียนที่มีขนำดเล็กมีค่ำเฉลี่ยรวมของปัจจัยในระดับปำนกลำง หำกแต่โรงเรียนขนำด
ใหญ่มีค่ำเฉลี่ยรวมของปัจจัยระดับมำก โดยปัจจัยทำงกำรบริหำรมีอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม 
และอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเรียงล ำดับค่ำสัมประสิทธิ์อิทธิพลจำกมำกไปหำ
น้อย ดังนี้ 1) อิทธิพลทำงตรง 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะขององค์กำร ปัจจัยกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ปัจจัยบรรยำกำศของโรงเรียน และปัจจัยภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 2) อิทธิพลทำงอ้อมมี 3 
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ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะขององค์กำรท่ีส่งผ่ำนปัจจัยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กับปัจจัยบรรยำกำศ
ของโรงเรียน ปัจจัยภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรที่ส่งผ่ำนปัจจัยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กับปัจจัย
บรรยำกำศของโรงเรียน และปัจจัยบรรยำกำศของโรงเรียนที่ส่งผ่ำนปัจจัยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
และ 3) อิทธิพลรวม 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะขององค์กำร ปัจจัยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ปัจจัยบรรยำกำศของโรงเรียน และปัจจัยภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 
  พระมหำสรพงษ์  กำรุญ (2551: 79-93) ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จใน 
กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี: กรณีศึกษำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บำลี วัดตำกฟ้ำอ ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ กำรวิจัยเป็นเชิงคุณภำพ เก็บข้อมูลด้วย 
กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม และกำรศึกษำเอกสำร กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ 
กำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ  1) ปัจจัยน ำเข้ำ ด้ำนผู้บริหำร ซึ่งมีลักษณะเป็นพระ 
นักบริหำร นักพัฒนำ นักกำรศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนงำน มีควำมเสียสละ ตัดสินใจด้วย
ควำมยุติธรรม ด้ำนครู มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง มีควำมรับผิดชอบ เข้ำใจหลักสูตร และ
เป็นแบบอย่ำงที่ดี ด้ำนหลักสูตร ครูเตรียมหลักสูตรก่อนใช้และประเมินผล  ด้ำนอำคำรสถำนที่มี 
กำรจัดอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมอย่ำงดี ด้ำนงบประมำณ มีกำรใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ และ
ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน มีกำรน ำสื่อมำใช้งำนได้เหมำะสม 2) กระบวนกำร ด้ำนผู้บริหำรโรงเรียน 
มอบงำนตำมถนัด ตรวจสอบงำน ประชุมแนะน ำครู จัดหำงบประมำณ อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์
เพียงพอ และแก้ปัญหำรวดเร็ว  ด้ำนครูเตรียมเนื้อหำเหมำะ ใช้สื่อในกำรเรียนกำรสอนดี มีรำยงำน
ผล และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ด้ำนกำรนิเทศครูเป็นกำรภำยใน ประเมินผลโดยเยี่ยมชั้นเรียน และ
แนะน ำรำยบุคคล ด้ำนชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ คือ บริจำคทรัพย์สิ่งของ มำช่วยงำน 
และเป็นลูกจ้ำงรำยเดือน กลุ่มคนที่มีส่วนร่วม คือกลุ่มบุคคลในชุมชน ได้แก่ ประชำชนทุกหน่วยงำน
ในอ ำเภอตำกฟ้ำ กลุ่มบุคคลนอกชุมชน ได้แก่ประชำชนนอกอ ำเภอตำกฟ้ำ และวิธีกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่วม ได้แก่ มีส่วนร่วมโดยสมัครใจและถูกชักชวน 
  ธวัช  กรุดมณี (2550: 129) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมีประสิทธิผลองค์กำรของ
โรงเรียนที่ใช้กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงบรรยำย ใช้กลุ่มตัวอย่ำงคือโรงเรียนจ ำนวน 400 โรงเรียนโดยมีครูและ
ผู้บริหำรให้ข้อมูลจ ำนวน 800 คน พบว่ำรำยกำรปัจจัยในระดับบุคคลมีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก 
ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.22 โ                ฉ               
  กนกรดำ  ผงสูงเนิน (2549: 72-76) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้น ำของ
ผู้บริหำรกับประสิทธิผลในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนเอกชน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสมุทรปรำกำร เขต  1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงคือ ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในอ ำเภอเมือง 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรปรำกำร เขต                48  ำ      9   
                                                                ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรม
ผู้น ำของผู้บริหำรในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนเอกชน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสมุทรปรำกำรเขต 1 โ                                                      
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                              น ำ                                       ส ำหรับประสิทธิผล
ในกำรจัดกำรศึกษำโดยรวมอยู่ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของโรงเรียน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง และ
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนอยู่ในระดับมำก ตลอดจนผลกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น ำมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับประสิทธิผลในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนในระดับสูงอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01      
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 เพอร์สัน (Person.  1993: 3071-A) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่องกำรส ำรวจหำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลที่ได้รับจำกกำรจัดกำรของวิทยำลัยในรัฐคำโรไลนำ
เหนือ โดยกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำคือ ผู้บริหำร คณะครูในวิทยำลัย และเจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำงๆใน
วิทยำลัย โดยผู้ที่ตอบกลัยมำถือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชำกรที่ท ำกำรศึกษำ พบว่ำ กำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วมมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญกับประสิทธิผลที่ได้รับจำกกำรจัดกำรและจำก
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นในด้ำนต่ำงๆ พบว่ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพอใจที่ได้รับจำก 
กำรจัดกำรซึ่งมี 27 ปัจจัย มีควำมพึงพอใจ  7                                      
                                                                                       
ผู้บริหำรก็ควรให้กำรสนับสนุนให้มีกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใน 
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ควรมีกำรน ำควำมรู้และควำมช ำนำญของคณะครูและ
บุคลำกรในวิทยำลัย แล้วน ำมำผสมผสำนให้ควบคู่ไปกับกำรจัดกำรอย่ำงชำญฉลำดของผู้บริหำร ซึ่ง
จะท ำให้เกิดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรให้ถูกต้องเหมำะสมในวิทยำลัย      
 
                               ที่มีอิทธิพลต่อ          ของ         
  เอคเลย์ (Eckley. 1998: abstract) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเพิ่มอ ำนำจของครู 
(teacher empowerment) และรูปแบบควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร พบว่ำ กำรเพิ่มอ ำนำจของครู
เกิดขึ้นได้เม่ือผู้น ำใช้รูปแบบกำรเป็นผู้น ำที่เน้นมนุษยสัมพันธ์ และประสบกำรณ์สอนของครูเพิ่มขึ้น
ท ำให้กำรเพิ่มอ ำนำจของครูเพิ่มขึ้นด้วย อำยุ เพศ ระดับกำรศึกษำของครู สำมำรถท ำนำยกำรเพิ่ม
อ ำนำจของครูบำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญส่วนกำรศึกษำตัวแปรในระดับผู้บริหำร พบว่ำ กำรเพิ่มอ ำนำจ
ของครูและผู้ร่วมงำนเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหำรใช้รูปแบบภำวะผู้น ำที่เน้นโครงสร้ำง  
 วิลลิงร์สกี้ และเฟรมเมอร์ (Willingsky; & Filmer.  1997: Abstract) ได้ศึกษำสมกำร 
กำรผลิตทำงกำรศึกษำ (education production function) พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับสัมฤทธิ์
ผลทำงกำรเรียนของนักเรียนคือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรสอน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียน ส่วนตัวแปรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้ำง     
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 ครัก และคณะ (Krug; et al. 1990: Unpaged) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรเรียนและ 
ควำมเป็นผู้น ำ ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำเพื่อต้องกำรทรำบว่ำ ควำมเป็นผู้น ำของผู้บริหำรมีผลต่อกำรเรียน
ของนักเรียนอย่ำงไร และผู้บริหำรมีประสิทธิภำพท ำอะไรบ้ำง ในกำรศึกษำได้ใช้วิธีกำรศึกษำโดย
กำรวัดกำรมีประสิทธิภำพและพัฒนำกำรของควำมเป็นผู้น ำของโรงเรียนและผู้บริหำร ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ควำมพยำยำมของครูใหญ่ในกำรก ำหนดนโยบำยของโรงเรียน กำรจัดกำรด้ำนหลักสูตรกำร
นิเทศกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนและกำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนกำร
สอนในโรงเรียน มีผลกระทบต่อกำรเรียนของนักเรียน นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ผลจำกบทบำทของ
ผู้บริหำรจะมีต่อบุคลิกลักษณะของครู โรงเรียน และชุมชน 
  
 จำกแนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วน ำมำวิเครำะห์เพื่อก ำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลของโรเรียน
มำตรฐำนสำกลในลักษณะควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ โดยก ำหนดขั้นตอนตำมค ำแนะน ำผู้วิจัยได้น ำ
ปัจจัยมำสร้ำงแบบจ ำลองงำนวิจัยดังภำพประกอบ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 6  แบบจ ำลองควำมสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

 

  

ลักษณะนโยบาย 
การบริหาร 

และการปฏบิัต ิ
 

 

ลักษณะบุคคล 
 
 

 

ลักษณะ
สภาพแวดล้อม 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

 

ลักษณะองคก์าร 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลนี้เป็น 
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน 
การด าเนินการ 4 ขั้นตอนส าคัญดังนี้ 
 1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.  กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้โรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ประชำกร  คือ โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาซึ่งผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลปีการศึกษา 2553 จ านวน 318 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่ำง คือโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่ มีผลการประเมินระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา 2553  
  1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเป็น 20 เท่าของจ านวนปัจจัย และไม่ต่ ากว่า 100 (สุภมาส 
อังศุโชติ สมถวิล  ,วิจิตรวรรณา ;และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. 2554: 25 )  
  2. สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แบ่งสัดส่วนของโรงเรียน
มาตรฐานสากล จ าแนกตามภาคตามที่ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายเสนอผล  
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 4 ภาค  
  3. ใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบง่าย (Simple Random sampling) ด้วยการจับฉลากตามสัดส่วน 
ประชากร 3 โรงเรียนต่อกลุ่มตัวอย่าง 2 โรงเรียน โดยจะได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังสิ้น  211 โรงเรียน 
  4.  ในแต่ละโรงเรียนก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร และครูอย่างละ 1 คน ตาม
ความร่วมมือของแต่ละโรงเรียน   
  ทั้งน้ีจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามภาค ปรากฏดังตาราง 9 
 
 
 
 



 93 

ตาราง 9  จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามภาค 
 

ภำค 
จ ำนวนโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

ผู้ตอบแบบสอบถำมกำรวิจัย 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้บริหำร ครู รวม 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ภาคใต้ 

62 
77 
122 
57 

41 
51 
81 
38 

41 
51 
81 
38 

41 
51 
81 
38 

82 
102 
162 
76 

รวม 318 211 211 211 422 

 

2.  กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ปัจจัยที่
มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและ
หาคุณภาพดังนี ้
  
 2.1 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อการวิจัยในครั้งน้ีโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างเครื่องมือ 
 2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิคเอิร์ท 
(Likert) จากการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. ก าหนดโครงสร้างและนิยามเชิงปฏิบัติการของปัจจัยแต่ละปัจจัย 
 5. ก าหนดข้อค าถามในแบบสอบถามส าหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีข้อค าถาม
ต่างกันตามภาระหน้าที่ทางการจัดการศึกษา โดยแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อ
ค าถามในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 6. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้เพื่อให้มีความสมบูรณ์ และสามารถวัด
ในสิ่งที่ต้องการวัดได้ และน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
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Congruence: IOC) เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้อค าถาม ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยมีค่าตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 
 7. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญน าไปให้
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร
และครูโรงเรียนหัวหิน จ านวน 40 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 2 คน ได้แก่
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 1 คน รวมถึงครูจ านวน 38 คน  
เพื่อน ามาวิเคราะห์พิจารณาคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้ 
  7.1 การวิเคราะห์ข้อค าถามรายข้อ (Item analysis) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามนั้นๆ (Item-total 
correlation) โดยใช้เกณฑ์ข้อค าถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับคะแนนรวมเป็นบวก และมีค่า
ตั้งแต่ .30 ขึน้ไป (Aiken. 2003 : 66-67) จึงจะถูกน าไปหาค่าความเชื่อม่ัน    
  7.2  การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
.97    
 
 2.2  ลักษณะของแบบสอบถำม 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับของ 
ลิคเอิร์ท จ านวน 2 ฉบับ ส าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู ซึ่งมีข้อค าถาม
แตกต่างกัน  โดยแต่ละฉบับจะแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งมีปัจจัยดังน้ี 
    1) ปัจจัยลักษณะองค์การ ประกอบด้วย โครงสร้างของโรงเรียน และทรัพยากร
และเทคโนโลยี 
     2) ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย บรรยากาศของโรงเรียน และ 
วัฒนธรรมของโรงเรียน 
    3) ปัจจัยลักษณะบุคคล ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจใน
การท างาน 
     4) ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า
ทางวิชาการ และ หลักสูตรสถานศึกษา 
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 2.3 เกณฑ์ในกำรให้คะแนนของแบบสอบถำม 
 เกณฑ์ในการให้คะแนนในส่วนของค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยก าหนด คะแนนตามที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามท าเครื่องหมาย / ตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏตั้งแต่ 1 ถึง 4 คะแนน  
  
 2.4 กำรแปลควำมหมำยของคะแนน แปลค่ำเฉลี่ยของคะแนนดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่     3.50 – 4.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่     2.50 – 3.49  หมายถึง  มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  1.1  ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   1.2  ผู้วิจัยติดต่อที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  1.3  น าหนังสือ จากเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกับหนังสือ ที่ได้ขอไว้จากบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยจัดส่งทางไปรษณีย์ และส่งด้วยตนเองบางส่วน โดยจัดส่ง
แบบสอบถามโรงเรียนละ 2 ฉบับโดยเป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอย่างละ 
1 ฉบับพร้อมระบุวันส่งแบบสอบถามกลับคืนผ่านไปรษณีย์ที่ผู้วิจัยเตรียมให้ และผู้วิจัยเก็บคืนด้วย
ตนเองบางส่วน ทั้งนี้โรงเรียนที่จัดส่งผ่านไปรษณีย์ผู้วิจัยจะติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอเก็บข้อมูล
ก่อนล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ 
  1.4  เม่ือเลยวันส่งแบบสอบถามกลับตามที่ระบุไว้ ผู้วิจัยจะติดตาม สอบถามทาง
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่จัดส่งตามก าหนดโดยสอบถามทางโทรศัพท์และวิธีอื่นๆที่สามารถท าได้ 
   1.5  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยได้รับข้อมูลกลับมา 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96  ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   2.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังส านักบริหารงาน 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจัยติดต่อหัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผลโดยตรง 
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   2.2 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจัดส่งผลการประเมินประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลจ าแนกตามภาคให้แก่ผู้วิจัยด้วยตนเอง 
   2.3 ผู้วิจัย           การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้มา
ตรวจสอบความครบถ้วน ชัดเจน โดยเลือกใช้ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 203 โรงเรียน 
 

4.  กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. กำรจัดกระท ำข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   1.1 การจัดกระท าข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   1.1.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเครื่องมือในแต่ละตอนโดยคัดเลือก
ข้อมูลของฉบับที่มีความสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยได้รับกลับมา 203          
   1.1.2  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับเครื่องมือการวิจัยแต่ละชุด 
    1.2 การจัดกระท าข้อมูลประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    1.2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการประเมินประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้จากผลการประเมินของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1.2.2 คัดเลือกข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 203 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555: 9) 
ดังนี ้
     ระดับความต่อเนื่องยั่งยืนในการด าเนินงาน (A4)   ให้ 4  คะแนน   
     ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน (A3)   ให้ 3  คะแนน     
     ระดับความพยายามในการด าเนินงาน (A2)  ให้ 2  คะแนน   
    ระดับความตระหนักในความส าคัญ (A1)   ให้ 1  คะแ     
   1.2.3 เรียงข้อมูลระดับประสิทธิผลและระดับปัจจัยทั้ง 4        ของแต่ละโรงเรียน
ให้ตรงกัน เพื่อน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน 
คือการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามวิจัย ซึ่งมีแนวทางใน  
การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติดังนี้ 
  2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและระดับปัจจัยท่ีศึกษา ดังนี้ 
   2.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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   2.1.2  วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทั้ง 4 
ปัจจัย  
  2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
   2.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (pearson product-moment correlation coefficient) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานการวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   2.2.2  การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค านวณขนาด
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และการตรวจสอบมีข้ันตอนดังน้ี      
     1)  การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจ าลอง (identification of the 
model)  ผู้วิจัยใช้เงื่อนไขกฎ t (t-rule) นั่นคือจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือ
เท่ากับจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกฎ t กล่าวว่า 
แบบจ าลองจะระบุค่าได้พอดีเมื่อ n(n+1)/2 (เม่ือ n แทนจ านวนตัวแปรสังเกตได้แบบจ าลองทั้งหมด)
มากกว่าจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า ซึ่งโปรแกรมจะรายงานว่า df เป็นบวก และจะท า
การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆในแบบจ าลองได้ 
    2)  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง (parameter estimation 
from the model) ผู้วิจัยใช้การประเมินค่าโดยใช้วิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่
แพร่หลายท่ีสุดเนื่องจากมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวัด 
   2.2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลอง (goodness – of – fit 
measure) เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจ าลองว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผู้วิจัยใช้
ค่าสถิติที่จะตรวจสอบ ดังนี้ 
     1)  ค่าสถิติไค – สแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ ว่าฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าต่ ามากหรือ
ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่าข้อมูลแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ค่า
ไคสแควร์เองก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ เม่ือขนาดกลุ่มตัวอย่างมีขนาด
ใหญ่ ค่าไคสแควร์ก็จะมีค่าสูง ส่งผลให้ค่าไคสแควร์มีนัยส าคัญได้ทั้งที่แบบจ าลองที่ตรวจสอบมี 
ความกลมกลืนกับข้อมูล การพิจารณาความกลมกลืนของแบบจ าลองจึงควรพิจารณาจากดัชนี  
ความกลมกลืนหลายๆ ดัชนี ได้แก่ ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์( CFI ) ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน( GFI )  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้( AGFI )  ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า( RMSEA ) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนรูปความคลาดเคลื่อน ( SRMR )    
     2)  ค่า CFI (Comparative Fit Index) เป็นดัชนีเชิงเปรียบเทียบประเภทที่ 3 
ที่ค านวณขึ้นจากสถิติไคสแควร์ที่มีการแจกแจงแบบ non-central distribution มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 
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1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 ก็ยิ่งแสดงว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนดีกว่าแบบจ าลองฐาน เกณฑ์ที่นิยมใช้ก็
คือแบบจ าลองที่มีความกลมกลืนควรมีค่าดัชนี CFI ไม่ต่ ากว่า .90 
     3)  ค่า GFI (Goodness of Fit) เป็นดัชนีที่แสดงถึงปริมาณความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยแบบจ าลอง เกณฑ์ที่นิยมใช้ก็คือ แบบจ าลองที่ มี 
ความกลมกลืนควรมีค่าดัชนี GFI ไม่ต่ ากว่า .90 
     4)  ค่า AGFI (Adjusted  Goodness of Fit) เป็นดัชนีที่แสดงถึง 
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยแบบจ าลองโดยปรับแก้ด้วยองศาความเป็น
อิสระ เกณฑ์ที่นิยมใช้ก็คือ แบบจ าลองที่มีความกลมกลืนควรมีค่าดัชนี AGFI ไม่ต่ ากว่า .90  
     5)  ค่า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เป็นค่าที่
บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของแบบจ าลองที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร 
ค่า RMSEA ที่น้อยกว่า .05 แสดงว่ามีความสอดคล้องสนิท (close fit) แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใช้ได้
และถือว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับแบบจ าลองไม่ควรจะเกิน .08 
     6)  ค่า SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) เป็นค่าที่
บอกขนาดของส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของแบบจ าลองสอง
แบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าของดัชนีเชิงประจักษ์ ค่าของดัชนี SRMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ 
แสดงว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยท่ัวไปไม่ควรใหญ่กว่า .08 
    ดัชนีความสอดคล้องเหล่านี้มองความกลมกลืนจากมุมมองที่ไม่เหมือนกัน 
ดังนั้นการพิจารณาความสอดคล้องของแบบจ าลองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่จึงควรพิจารณาจาก
ดัชนีส่วนใหญ่ที่บ่งบอกว่าแบบจ าลองมีความเหมาะสม 
   2.2.4  การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละส่วนว่ามีความถูกต้อง และอธิบายได้
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ การตรวจสอบนี้ท าให้ทราบว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อย่างแท้จริงหรือไม่ในแต่ละส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
     1) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard errors) โดยค่า 
ความคลาดเคลื่อนควรมีขนาดเล็ก ในการตีความว่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดใดนั้น พิจารณาจาก
ค่าประมาณพารามิเตอร์ว่ามีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ หากค่าประมาณพารามิเตอร์มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็ก และหากไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าความ
คลาดเคลื่อนมีขนาดใหญ่ เป็นการบ่งบอกว่าแบบจ าลองยังไม่ดีพอ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 53) 
ส าหรับการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วยโปรแกรมลิสเรลนั้น เม่ือใช้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (ML) จะถูกต้องแม่นย า เม่ือปัจจัยมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
ปลายปัจจัย 
     2)  สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (squared multiple correlation : R2) หรือ
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของปัจจัย โดยมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติที่มีค่าสูง แสดงว่า
แบบจ าลองมีความเที่ยงตรง 
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   2.2.5  การตีความและการปรับแบบจ าลอง (interpreting and modifying the 
model) ในการตรวจสอบการวิเคราะห์แบบจ าลอง เม่ือตรวจสอบแบบจ าลองแล้วพบว่า แบบจ าลอง
ยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือกล่าวได้ว่าแบบจ าลองยังไม่มีความถูกต้อง ก็จะท า 
การปรับแบบจ าลองโดยพิจารณาจาก (1) ความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี และจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และ (2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจ าลอง 
(modification indices-MI) จากนั้นจึงเริ่มต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกใหม่หาก
การตรวจสอบแล้วพบว่าแบบจ าลองมีความถูกต้อง ก็จะเป็นการตีความแบบจ าลองโดยการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยในแบบจ าลอง 
    จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
ความกลมกลืนของแบบจ าลองดังตาราง 10 
 
ตาราง 10  เกณฑ์การพิจารณาความกลมกลืนของแบบจ าลอง 
 

สถิติ ค่ำสถิติ 
2 /df ไม่เกิน 2 

CFI มากกว่า .90 
GFI มากกว่า .90 
AGFI มากกว่า .90 

RMSEA ไม่เกิน .08 
SRMR ไม่เกิน .08 

R2 ค่าสูงแสดงว่าแบบจ าลองเที่ยงตรง 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยศึกษาผ่านปัจจัยในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะ
องค์การ  ลักษณะสภาพแวดล้อม  ลักษณะบุคคล  ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลส าเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝัน มีดังนี้ 
 n   แทน จ านวนตัวอย่าง 
 X    แทน ค่าเฉลี่ย 
 SD  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 Skewness แทน ค่าความเบ้ 
 Kurtosis แทน ค่าความโด่ง 
 2   แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) ที่ใช้ในการทดสอบความกลมกลืน 
 p-value แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) หรือระดบันัยส าคัญทางสถิติ 
 df   แทน องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 GFI  แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of  
      Fit Index) 
 CFI  แทน ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
 SRMR  แทน ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
      (Standardized Root Mean Square Residual) 
 RMSEA แทน ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
      (Root Mean Square Error of Approximation) 
 2R   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Squared multiple correlation) 
 TE   แทน อิทธิพลรวม (Total effects) 
 IE   แทน อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects) 
 DE  แทน อิทธิพลทางตรง (Direct effects) 
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สัญลักษณ์ปัจจัยของโครงสร้างความสัมพันธ์ 
  ปัจจัยของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ดังนี้ 
 1. Org  แทน ลักษณะองค์การ   
  2. Env  แทน ลักษณะสภาพแวดล้อม 
 3. Per   แทน ลักษณะบุคคล  
 4. Pol  แทน ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  
 5. Eff   แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเรียงล าดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
 2.  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในรูปแบบการวัดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
 1.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ครู และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลจ าแนกตาม
สถานภาพด้านต่างๆ ดังแสดงตามตาราง 11 
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ตาราง 11 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 406 คน) 
 

คุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ       
 ชาย 138 67.98 58 28.57 196 48.28 
 หญิง 65 32.02 145 71.43 210 51.72 
อาย ุ       
 ต่ ากว่า 30 ปี 6 2.96 35 17.24 41 10.10 
 30-40 ปี 12 5.91 43 21.18 55 13.54 
 มากกว่า40-50 ปี 22 10.84 49 24.14 71 17.49 
 มากกว่า50 ปีขึ้นไป 163 80.29 76 37.44 239 58.87 
อายุราชการ       
 ต่ ากว่า 10 ปี 7 3.45 57 28.08 64 15.76 
 10-20 ปี 21 10.34 47 23.15 68 16.75 
 มากกว่า20-30 ปี 47 23.15 42 20.69 89 21.92 
 มากกว่า30 ปีขึ้นไป 128 63.06 57 28.08 185 45.57 
ประสบการณ์ในการท างานใน
โรงเรียนปัจจุบัน 

      

 ต่ ากว่า 5 ปี 50 24.63 64 31.53 114 28.08 
 5-10 ปี 44 21.67 23 11.33 67 16.50 
 มากกว่า10-15 ปี 25 12.32 31 15.27 56 13.79 
 มากกว่า15 ปีขึ้นไป 84 41.38 85 41.87 169 41.63 
วุฒิการศึกษาสูงสุด       
 ปริญญาตร ี 18 8.87 127 62.57 145 35.71 
 ปริญญาโท 181 89.16 67 33.00 248 61.08 
 ปริญญาเอก 4 1.97 0 0.00 4 0.99 
 ปวส. 0 0.00 9 4.43 9 1.50 

 
 จากตาราง 11 พบว่าสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ครู จ านวน 203 คน 
และผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 203 คน เม่ือพิจารณาตามต าแหน่งพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ67.98 หากแต่ครูส่วนมากกลับเป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 71.43 โดย
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ผู้บริหารส่วนมากมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80.29 และผู้บริหารสถานศึกษาจะมีอายุราชการ
ส่วนมาก มากกว่า 30 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ63.06 หากแต่ครูมีอายุ และอายุราชการใกล้เคียงกัน 
นอกจากนี้พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนส่วนใหญ่มากกว่า 15 
ปีขึ้นไปร้อยละ41.38 เช่นเดียวกับครูที่มีประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนส่วนใหญ่มากกว่า 15 
ปีขึ้นไปร้อยละ 41.87 ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนมากจะมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท    
ร้อยละ 89.16 หากแต่ครูส่วนมากมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.57   
 1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความโด่ง และความเบ้ของปัจจัย
ที่ใช้ในการศึกษา แสดงไว้ตาราง 12 
 
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความโด่ง และความเบ้ของปัจจัย 
 

ปัจจัย X  SD Skewness Kurtosis ระดับ 
1. ปัจจัยลักษณะองค์การ 3.14 4.08 -0.012 -0.075 มาก 
2. ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม 3.31 3.91 -0.020 -0.057 มาก 
3. ปัจจัยลักษณะบุคคล 3.35 3.74 -0.022 -0.101 มาก 
4. ปัจจัยลักษณะนโยบาย 
การบริหารและการปฏิบัติ 

3.12 5.94 -0.011 -0.053 มาก 

5. ประสิทธิผลของโรงเรียน 3.23 1.98 -0.189 -0.540 มาก 
  
 จากตาราง 11 พบว่าปัจจัยที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าใกล้เคียงกันโดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยคือ  ปัจจัยลักษณะบุคคล (3.35)  
ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม(3.31) ประสิทธิผลของโรงเรียน(3.23) ปัจจัยลักษณะองค์การ(3.14) 
และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ(3.12) ตามล าดับ  
 ส าหรับการแจกแจงของปัจจัยพบว่า ปัจจัยโดยส่วนใหญ่มีค่าความเบ้ (Skewness) และค่า 
ความโด่ง (Kurtosis) เข้าใกล้ศูนย์ (0) โดยค่าความเบ้ของปัจจัยมีค่าอยู่ระหว่าง -0.011 ถึง -0.189 
และค่าความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -0.053 ถึง -0.540 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ แสดงว่าข้อมูลมี
ลักษณะการแจกแจงใกล้เคียงกับโค้งปกติ โดยเวสท์ ฟินซ์ และคูแรน (West, Finch; & Curran. 
1995) ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการพิจารณาค่าความเบ้และความโด่งของปัจ จัยว่า ค่าความเบ้ที่
มากกว่า 2.00 และค่าความโด่งที่มากกว่า 7.00 ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ  
 
 
 



 
 

104 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา และประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยที่ศึกษา และประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล แสดงไว้ดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยท่ีศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
 
 Org Env Per Pol Eff 
ปัจจัยลักษณะองค์การ 
 

1.000     

ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม 0.632** 1.000    
 
ปัจจัยลักษณะบุคคล 
 

 
0.570** 

 
0.709** 

 
1.000 

  

ปัจจัยลักษณะนโยบาย 
การบริหารและการปฏิบัติ 

0.563** 0.603** 0.734** 1.000  

 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

 
0.709** 

 
0.917** 

 
0.714** 

 
0.654** 

 
1.000 

 
**p < .01 

  จากตาราง 13 พบว่าเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยที่
ศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก 
แสดงถึงความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน โดยปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่นกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียงล าดับ
ความสัมพันธ์สูงสุดไปยังน้อยสุดดังนี้ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม (0.917**) ปัจจัยลักษณะบุคคล 
(0.714**) ปัจจัยลักษณะองค์การ (0.709**) และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
(0.654**) ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นพบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กันในทางบวก สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล Versions 8.80 ดังนี้ 
 3.1 ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองเชิงทฤษฎีปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล กับข้อมูลเชิงประจักษ์(ก่อนปรับ) เป็นดัง
ภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 7 แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล (ก่อนปรับ) 
   

 จากภาพประกอบ7 แบบจ าลองปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (ก่อนปรับ) พบว่า ปัจจัยที่ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลมี 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยลักษณะองค์การ  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยลักษณะบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  ทั้งน้ีพบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ 

0.03 

0.63** 0.18** 

0.73** 

0.60** 

0.10* 

ลักษณะนโยบาย 
การบริหาร 

และการปฏบิัต ิ
 

 

ลักษณะบุคคล 
 
 

 

ลักษณะสภาพแวดลอ้ม  

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

 

ลักษณะองคก์าร 

0.73** 
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  1. ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผ่านลักษณะองค์การ  ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และลักษณะ
บุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านลักษณะบุคคลอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  ดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 14 
 
ตาราง 14 ดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับ)  
 

 
  จากตาราง 14 แสดงว่าแบบจ าลองปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่กลมกลืน กล่าวคือ ค่าไค-สแควร์มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01( 2 = 66.42, p-Value=0.000) 2 / df มากกว่า 2.000ค่า GFI และ AGFI น้อย
กว่า .900 และค่า RMSEA เกิน .080 จึงควรปรับโมเดลแบบจ าลองทางเลือกต่อไป 

สถิติ ค่าสถิติ เกณฑ์ 
ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) 
ระดับความน่าจะเป็น ( p-Value ) 
องศาอิสระ (df) 

2 = 66.42,  
p-Value= 0.00, df=4 

2 / df น้อยกว่า 2.000 

ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ ( CFI ) 

0.924 มากกว่า .900 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
( GFI ) 

0.884 มากกว่า .900 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้ ( AGFI ) 

0.564 มากกว่า .900 

ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า ( RMSEA ) 

0.279 ไม่เกิน .080 

ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนรูป
ความคลาดเคลื่อน ( SRMR ) 

0.130 ไม่เกิน .080 
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0.63** 0.18** 

0.73** 

0.10* 

0.48** 

0.42** 

 3.2 ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองเชิงทฤษฎีปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล กับข้อมูลเชิงประจักษ์(หลังปรับ) เป็นดัง
ภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 8  แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล (หลังปรับ) 
   
 จากภาพประกอบ8 แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล (หลังปรับ) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 3 
ปัจจัยโดยเรียงจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม 
(0.73)  ปัจจัยลักษณะองค์การ (0.18) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยลักษณะ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ(0.10)โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยลักษณะ
บุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  นอกจากนี้พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ก าหนดเป็นเส้นอิทธิพลตามแบบจ าลองการวิจัย
ทุกเส้นอิทธิพลมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
 1.  เส้นอิทธิพลจากปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมไปยังปัจจัยลักษณะองค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .63 
 2.  เส้นอิทธิพลจากปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมไปยังปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .73 

0.03 0.73** 

ลักษณะนโยบาย 
การบริหาร 

และการปฏบิัต ิ
 

 

ลักษณะบุคคล 
 
 

 

ลักษณะสภาพแวดลอ้ม  

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

 

ลักษณะองคก์าร 
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 3.  เส้นอิทธิพลจากปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมไปยังปัจจัยลักษณะบุคคลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .42 
 4.  เส้นอิทธิพลจากปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติไปยังปัจจัยลักษณะ
บุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .48 
  ดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 ดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับ)  
 

 
  จากตาราง 15 แสดงว่าแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความกลมกลืนกัน กล่าวคือ ค่าไค -สแควร์หารองศา
อิสระ( 2 / df) น้อยกว่า 2.00 ค่า CFI เท่ากับ 1.000  GFI เท่ากับ 0.998  AGFI เท่ากับ 0.982 ซึ่ง
มากกว่า .900 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.000 SRMR เท่ากับ 0.009 ซึ่งไม่เกิน .080   
 3.3 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของแบบจ าลอง ดังตาราง 16 

สถิติ ค่าสถิติ เกณฑ์ 
ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) 
ระดับความน่าจะเป็น ( p-Value ) 
องศาอิสระ (df) 

2 = 1.240,  
p-Value= 0.538, df=2 

2 / df น้อยกว่า 2.000 

ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ ( CFI ) 

1.000 มากกว่า .900 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
( GFI ) 

0.998 มากกว่า .900 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้ ( AGFI ) 

0.982 มากกว่า .900 

ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า ( RMSEA ) 

0.000 ไม่เกิน .080 

ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนรูป
ความคลาดเคลื่อน ( SRMR ) 

0.009 ไม่เกิน .080 
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ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ปัจจัยผลลัพธ์ Org Env Per Pol Eff 
ปัจจัยเชิงสาเหตุ TE IE DE TE IE  DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

ลักษณะองค์การ 
- - - - - - - - - - - - 0.18** - 0.18** 

ลักษณะสภาพแวดล้อม 0.63** - 0.63** - - - 0.71** 0.29** 0.42** 0.73** - 0.73** 0.92** 0.19** 0.73** 
ลักษณะบุคคล - - - - - - - - - - - - 0.03 - 0.03 
ลักษณะนโยบาย 
การบริหารและ 
การปฏิบัติ 

- - - - - - 0.48** - 0.48** - - - 0.11* 0.01 0.10* 

 
*p<.05,**p<.01, TE = อิทธพิลรวม, IE = อิทธิพลทางอ้อม ,DE = อิทธิพลทางตรง 

 
  ผลการวิเคราะห์จากตาราง 16 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 3 ปัจจัย 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม (0.92) ปัจจัยลักษณะองค์การ (0.18) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัย
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (0.11) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะบุคคลมีอิทธิพลรวมอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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 เ ม่ือพิจารณาปัจจัยที่ มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีจ านวน 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม
ส่งผลทางอ้อมผ่าน ปัจจัยลักษณะองค์การ ปัจจัยลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบาย  
การบริหารและการปฏิบัติโดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.19 นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
  ส าหรับปัจจัยอื่นๆ มีอิทธิพลต่อกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติดังรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ต่อ
ปัจจัยลักษณะองค์การ โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.63 
  2.  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ต่อ
ปัจจัยลักษณะบุคคล โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.42 
 3.  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ต่อ
ปัจจัยลักษณะบุคคล โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.29 
  4.  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ต่อ
ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.73 
  5.  ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 ต่อปัจจัยลักษณะบุคคล โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.48  
 โดยสรุปแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์เท่ากับ 1.240 โดยมี
ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากับ 0.538 ที่องศาอิสระ(df) เท่ากับ 2 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI) 
เท่ากับ 0.998 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.982 ค่าดัชนีวัดระดับ 
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ(CFI) เท่ากับ 1.000 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ
มาตรฐาน(SRMR) เท่ากับ 0.009 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 ปัจจัยท้ัง 4 ปัจจัยอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 
87.6 โดยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลเรียงจากค่า
อิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม  ปัจจัยลักษณะองค์การ และปัจจัยลักษณะ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ตามล าดับ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลได้แก่ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมโดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยลักษณะ
องค์การ  ปัจจัยลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีด าเนินการ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ  
ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล และ ปัจ จัยด้านลักษณะนโยบาย 
การบริหารและการปฏิบัติ 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้แก่ ปัจจัย
ด้านลักษณะองค์การ  ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล และ ปัจจัยด้าน
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรคือ โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาซึ่งผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลปีการศึกษา 2553 จ านวน 318 โรงเรียน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาซึ่งผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลปีการศึกษา 2553 จ านวน  203 โรงเรียน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ครู โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวน 
203 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวน 203 คน 
  2. เครื่องมือการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่
แบบสอบถามปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะองค์การ  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะบุคคล 
และปัจจัยลักษณะนโยบายและการปฏิบัติ  หาคุณภาพเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในลักษณะความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
โดยมีค่าตั้งแต่ .60 ถึง 1.00และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนหัวหินจ านวน 40 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทุกข้อในแต่ละปัจจัยมีค่าสูงมี 
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ความเหมาะสมในการน ามาเป็นแบบสอบถาม และหาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏว่าแต่ละองค์ประกอบมีค่า 
ความเชื่อม่ัน .97  
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    3.1.1  ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน พร้อมแบบสอบถามระบุวันเก็บ
แบบสอบถาม 
    3.1.2  ติดตาม สอบถามโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่ง โดยการโทรศัพท์ติดตาม 
    3.1.3  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยได้รับกลับมาทั้งสิ้น 203 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96 ของทั้งหมด  
   3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       3.2.1  ท าหนังสือขอข้อมูลผลการประเมินจากส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยผู้วิจัย ส่งหนังสือ และรับข้อมูลด้วยตนเอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

สรุปผลการวิจยั 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
  1.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 
ทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยลักษณะบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.35  
ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.31 ปัจจัยลักษณะองค์การ มีค่าเฉลี่ย3.14 และปัจจัย
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 3.12 ตามล าดับ  
  2.  แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล (หลังปรับ) มี 
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ 
   2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล มี 3 ปัจจัย 
โดยเรียงจากค่าระดับอิทธิพลจากมากไปน้อย  ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม มีค่าระดับ
อิทธิพล 0.73  ปัจจัยลักษณะองค์การ มีค่าระดับอิทธิพล 0.18 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีค่าระดับอิทธิพล 0.10 โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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      นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าระดับอิทธิพล 0.03    
  2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล มี 1 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมโดยส่งผลทางอ้อมผ่าน ปัจจัยลักษณะองค์การ ปัจจัยลักษณะ
บุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีค่าระดับอิทธิพล 0.19 โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
    นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลทางอ้อมอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีค่าระดับอิทธิพล 0.01 
   2.3 ปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    2.3.1  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ต่อปัจจัยลักษณะองค์การ โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.63 
     2.3.2  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ต่อปัจจัยลักษณะบุคคล โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.42 
    2.3.3  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ต่อปัจจัยลักษณะบุคคล โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.29 
    2.3.4  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ต่อปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.73 
    2.3.5  ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ต่อปัจจัยลักษณะบุคคล โดยมีค่าระดับอิทธิพล 0.48    
 โดยสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมากทุก
ปัจจัย โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ ปัจจัยลักษณะบุคคล ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ลักษณะองค์การ และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ตามล าดับ ทั้งนี้แบบจ าลอง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 3 ปัจจัย เรียงตามค่าระดับอิทธิพล
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม  ปัจจัยลักษณะองค์การ  และปัจจัยลักษณะ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ตามล าดับ นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม โดยส่งผลทางอ้อมผ่าน 
ปัจจัยลักษณะองค์การ ปัจจัยลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
ซึ่งปัจจัยท้ัง 4 ปัจจัยอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 87.6   
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อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
  1.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
สอดคล้องกับ ดิเรก  วรรณเศียร และคณะ (2553: 41-43) ที่ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยศึกษากับโรงเรียนในโครงการจ านวน 60 โรงเรียน ปี
การศึกษา 2533 ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ท าการวิจัยควบคู่ไปด้วย พบว่า การด าเนินงานด้านลักษณะ
ทั่วไปของโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านความพร้อมของบุคลากร และด้านนโยบาย 
การบริหารและการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 ที่ผู้วิจัยศึกษานั้นเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษที่ผ่านการคัดเลือกจากส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้พิจารณา 
ความพร้อมของสถานศึกษาและชุมชนเป็นส าคัญ (รังสรรค์  เพ็งนู.  2553: สัมภาษณ์) สอดคล้องกับ 
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็น
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยในระดับปานกลาง หากแต่โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยระดับมาก ประกอบกับการให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการจัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและครูจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสาเหตุให้โรงเรียนมาตรฐานสากลมีระดับปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกปัจจัย  
  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้อง
กับ ธวัช  กรุดมณี (2550: 129) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของ
โรงเรียนที่ใชก้ารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่ารายการปัจจัยในระดับบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า 
ความผูกพันต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรโรงเรียน
มาตรฐานสากลนั้นจะทุ่มเทการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษานั้น เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง รวมทั้งก่อตั้งมา
นาน อาจส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจ และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร  นอกจากนี้ดิเรก  
วรรณเศียร และคณะ (2553: 41-43) ได้กล่าวว่าการด าเนินงานซึ่งบรรลุตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลจะส่งผลดีต่อครูอาจารย์รวมทั้งนักเรียนในเชิงประจักษ์  เกิดเป็นแรงจูงใจใน
การท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การได้ สอดคล้องกับขัตติยา  ด้วงส าราญ (2543) ที่กล่าว
ไว้ว่า แรงจูงใจในการท างานทั้งด้านสภาพการท างาน ด้านความส าเร็จของงาน และด้านฐานะ  
ความม่ันคงในอาชีพ ย่อมส่งผลต่อความผูกพันของครู ท าให้ครูทุ่มเทการท างานมากยิ่งขึ้น  
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  หากแต่ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยเม่ือ
พิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับสัมฤทธิ์  
กางเพ็ง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : 
การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ทั้งที่ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งของภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับโรงเรียนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดย ในด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน ก าหนดให้ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ (Academic Leadership)ที่มีผลเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553: 14) เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เม่ือพิจารณาราย
ข้อ พบว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจน 
ผู้บริหารมีความรู้ด้านงานวิชาการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั่วไป อยู่
ในระดับน้อย เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ภาวะผู้น าทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  
  2. แบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล (หลังปรับ) มี 
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ 
   2.1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล มี 3 ปัจจัย 
โดยเรียงจากค่าระดับอิทธิพลจากมากไปน้อย  ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะ
องค์การ และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ตามล าดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    2.1.1 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งตรงกับสมมุติฐานการวิจัย โดยพบว่ามีค่าระดับอิทธิพลมากที่สุด สอดคล้องกับ 
นฤทธิ์  แสงสุขสว่าง (2552: 156) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลได้ถึงร้อย
ละ 99.30 ซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดในปัจจัยทั้งหมด ทั้งนี้สภาพแวดล้อมที่ดีนั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา ดังแนวคิดของ พอลเลค ;และคณะ 
(Pollack, Chrispells; & Watson. 1987: 36) ได้กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทั้งบรรยากาศและวัฒนธรรม
ของโรงเรียนส่งผลโดยตรงต่อห้องเรียนที่มีประสิทธิผลอันเกิดจากผลลัพธ์ของนักเรียน  ทั้งนี้ปัจจัย
ลักษณะสภาพสภาพแวดล้อมของงานวิจัยนี้มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่  
     1)  บรรยากาศของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551: 203) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่า ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ การส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วม การให้
ความไว้วางใจ ความคาดหวังสูง และบรรยากาศเชิงบวก ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่าการสร้าง
บรรยากาศของโรงเรียนทั้งการสร้างความคาดหวังสูงต่อเป้าหมายความส าเร็จ บรรยากาศเชิงบวก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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หากแต่เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เม่ือโรงเรียนมีกิจกรรมบุคลากรในโรงเรียนจะให้ความร่วมมือใน
การท างานด้วยดี และจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเห็นได้ว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นมีบรรยากาศการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน หากแต่การมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนางานของบุคลากรนั้นยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
รวมของด้านบรรยากาศ กล่าวคือโรงเรียนควรพัฒนาบรรยากาศการมีส่วนร่วมที่ ในการก าหนด
ทางเลือกการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนางานของบุคลากรให้มากขึ้น สอดคล้องกับ ฮอย 
และมิสเกล (Hoy ; & Miskel. 2005: 221) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าผู้บริหารโรงเรียนพึงส่งเสริม
บรรยากาศองค์การท่ีเป็นสภาพที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากครู ให้ความจริงใจ
ให้การยกย่องนับถือให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาวิชาชีพ และให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  
     2)  วัฒนธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวคิดของ คูก และลาฟเฟอรตี่ (อติพร ทองหล่อ. 2546;  อ้างอิงจาก 
Cooke; & Lafferty. 1983) กล่าวไว้ว่า วัฒธรรมของโรงเรียนเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากร
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อันเกิดจากความเชื่อ ค่านิยม และความคาดหวังจากผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การน้ัน ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมของโรงเรียนที่ดีย่อมส่งผล
ต่อพฤติกรรมที่ดีของบุคลากรที่จะน าไปสู่ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของน
ฤทธิ์  แสงสุขสว่าง (2552: 157) ที่พบว่าปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม โดยมีวัฒนธรรมองค์การเป็น
ตัวแปรหนึ่งน้ันสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ถึง
ร้อยละ 99.30 แสดงให้เห็นว่าการสร้างและพัฒนาให้โรงเรียนมีวัฒนธรรมที่ดีนั้นย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน หากแต่เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลมี  
การถ่ายทอดธรรมเนียมปฏิบัติและการสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อยู่ในระดับน้อย จึงควรส่งเสริม
วัฒนธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ดังแนวคิดของเดล และเคนเนดี (สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ. 
2540: 15; อ้างอิงจาก Deal ;& Kennedy. 1982: 217) ได้เสนอว่าองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่
เข้มแข็งจะมีส่วนประกอบของวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ มีเครือข่ายของวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็น
วิธีการต่าง ๆ ในการสื่อสารวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นให้ถูกปลูกฝังและเน้นย้ าวัฒนธรรมองค์การแก่
สมาชิกใหม่ในองค์การนั้น 
    2.1.2 ปัจจัยลักษณะองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งตรงกับสมมุติฐานการวิจัย โดยพบว่ามีค่าระดับอิทธิพลเป็นอันดับสอง สอดคล้อง
กับนฤทธิ์  แสงสุขสว่าง (2552: 156) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะองค์การสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลได้ถึงร้อยละ 
93.10 โดยมีตัวแปรที่ส่งผล 2 ตัวแปรเรียงจากค่าความสัมพันธ์มากไปน้อยได้แก่ เทคโนโลยี และ
โครงสร้าง ตามล าดับ เช่นเดียวกับสัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551: 203) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่า ปัจจัยลักษณะขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ



 117 

โรงเรียน โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด
โครงสร้างที่เหมาะสม ทั้งน้ีปัจจัยลักษณะองค์การของงานวิจัยน้ีมีองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ 
     1)  โครงสร้างของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ทั้งนี้โครงสร้างของโรงเรียนจะสามารถแบ่งงานว่าเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
สูงสุด ขึ้นอยู่กับสายงานใด มีเส้นทางการสื่อสารอย่างไร โดยมีเป้าหมายที่ความส าเร็จขององค์การ
เป็นหลัก (ธวัช  กรุดมณี.  2550: 171) สอดคล้องกับคิม (Kim.  1998: 203) ที่พบว่าความส าเร็จของ
การปฏิรูปเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นพลวัตรระหว่างโครงสร้างที่เป็นทางการ ภาวะผู้น าและ
วัฒนธรรม ดังแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การของสเตียร์ (Steers. 1977: 8) 
ที่กล่าวว่าโครงสร้างขององค์การเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลขององค์การ ด้วยเหตุนี้
โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงควรจัดโครงสร้างของโรงเรียน ทั้งแผนภูมิองค์การที่เน้นการกระจาย
อ านาจ การระบุหน้าที่ของบุคลากรตามความช านาญเฉพาะทาง โดยมีการก าหนดกฎ ข้อบังคับใน
การท างานอย่างชัดเจน หากแต่เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การก าหนดสายบังคับบัญชาเน้นการ
กระจายอ านาจ อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการยึดถือแผนภูมิองค์การที่เคยปฏิบัติโดยไม่มี
การปรับเปลี่ยน อ านาจการตัดสินใจของระบบราชการยังขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารคือผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้งที่แนวทางการบริหารในปัจจุบันมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ จึงไม่สอดคล้องส่งผลต่อ
การด าเนินงานของบุคลากร ดังแนวคิดของ สตีเฟน (Stephen R. Covey.  1992: Online) ที่ได้
เสนอประเด็นปัญหาองค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จ  จนในท้ายสุดต้องเข้าสู่สภาวะวิกฤติข้อหนึ่งคือ 
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างและค่านิยมที่ต้องการให้มีโดยเฉพาะการกระจายอ านาจ 
เหล่านี้มีส่วนส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลควรพิจารณา
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
     2) ทรัพยากรและเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล กล่าวคือ การมีทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ดีนั้นย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ หรือพัฒนาขึ้น ซึ่งพวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2545: 34) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีในกระบวนการบริหารมีความส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบรรลุความมีประสิทธิผล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านหนึ่งที่ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงให้
ความส าคัญกับการที่ผู้บริหารน าสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา(ส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.  2553) ด้วยเหตุนี้ทรัพยากรและเทคโนโลยีจึงความส าคัญใน
การส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสาก ทั้งนี้เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียน
มาตรฐานสากลมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรทั้งเงิน อุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความ
พร้อม และความสามารถในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ทรัพยากร ตลอดจน
ส านักงานเขตพื้นที่จะมีการจัดอบรมเช่นการจัดท าแผนงบประมาณอยู่เป็นประจ า หากแต่การวิจัย
พบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลกลับมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องเครื่องมือ 
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วิธีการ และเทคนิคในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย อยู่ในระดับน้ อย สะท้อนให้เห็นว่า 
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ 
หากแต่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในระดับน้อย สอดคล้องกับ
แนวคิดของซิลเวอร์ (Silver. 2000) ที่กล่าวว่าการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้หมายความว่ามี
ประสิทธิผลที่ดีแต่เป็นการยอมรับขององค์กรส่วนใหญ่ว่าเทคโนโลยีเป็นทางออกในการแก้ปัญหา
หรืออุปสรรคที่เห็นผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ของบุคลากรเป็นส าคัญ   
     2.1.3 ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งตรงกับสมมุติฐานการวิจัย สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ กางเพ็ง 
(2550: 161-162) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่า ปัจจัยลักษณะ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัตินั้นสามารถช่วยก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โดยเฉพาะโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีความแตกต่าง
จากโรงเรียนทั่วไปทั้งด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ปัจจัย
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติของงานวิจัยน้ีมีองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ 
     1)  ภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
สถาบันการศึกษา ภาวะผู้น าเป็นสิ่งแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินโดยผ่านเครือข่าย
บุคคลและตามบทบาทขององค์การ (Hoy; & Miskel. 2001 : 614) ทั้งนี้ในปัจจุบันภาวะผู้น าทาง
วิชาการมีบทบาทส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิผล เนื่องจากเป็นภาวะผู้น าที่ค านึงถึงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อันเป็นภาระหลักของงานวิชาการของโรงเรียน โดยขวัญจิตต์  เนียมเกตุ 
(2552: 42)ได้กล่าวว่าผู้น าทางวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการย่อม
สามารถพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มีคุณภาพตามที่ต้องการ ทั้งนี้ความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลนั้น ได้ถูกก าหนดชัดเจนในด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน ก าหนดให้ผู้บริหารมี
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership)ที่มีผลเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553: 14) ด้วยเหตุนี้ภาวะผู้น าทางวิชาการจึงส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นผลเนื่องจากการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนแต่ละปี ซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความพร้อมทั้ง
ด้านบุคลากรและความร่วมมือจากชุมชน หากแต่กลับพบว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร และผู้บริหารมีความรู้ด้านงานวิชาการก้าวทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับน้อย ดังฮอลลิงเจอร์ (อมรรัตน์  สาริย์มา.  2552: 10;  
อ้างอิงจาก Hallinger. 1986.) ได้กล่าวถึงแนวคิดของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ข้อหนึ่งว่า ผู้บริหาร
จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการทางอาชีพ ตลอดจน เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่บุคลากรได้ เหล่านี้
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สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนให้มี 
การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการท างาน และควรติตามความเคลื่อนไหวงาน
วิชาการทั้งเกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสู่สากลและข่าวทั่วไป เพื่อเป็นที่ปรึกษา
แก่บุคลากรสร้างความเชื่อถือได้ในท่ีสุด 
     2)  หลักสูตรสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยมุ่งให้เกิดในตัวผู้เรียนแต่ละระดับนั้น จะต้องอาศัย
กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนโดยอาศัย
สภาพความเป็นจริงของชุมชน และสังคม ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ต่างๆน ามารวบรวมเป็นองค์
ความรู ้เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ ได้รับความรู ้ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีคุณภาพ 
(รัจนียา  แพไทสง.  2553: 45) โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีสาระ
ความเป็นสากลเพิ่มเติม จึงควรจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาครูให้มีความเข้าใจในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง ทั้งนี้เม่ือพิจารณา
รายข้อกลับพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการด าเนินการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
โดยเน้นการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครูด าเนินการ
แบบแยกส่วนเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดความร่วมมือกันในการออกแบบการสอนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้เรียน 
  2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 1 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม โดยมีอิทธิพลผ่านปัจจัยอื่นๆ ดังนี ้
    2.2.1  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ผ่านปัจจัยลักษณะองค์การ  ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะสภาพแวดล้อมทั้ง
บรรยากาศของโรงเรียนและวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นมีผลต่อลักษณะองค์การทั้ง โครงสร้างของ
โรงเรียน และ ทรัพยากรและเทคโนโลยี ดังแนวคิดของสเตียร์  (Steers.  1977: 104) ที่ได้แสดง
รูปแบบประสิทธิผลของงานในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่ได้ในแต่ละบุคคลพบว่า บรรยากาศและวัฒนธรรม
ของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อโครงสร้างขององค์การและเทคโนโลยี นอกจากนี้ อ ารุง  จันทวานิช 
(2547: 122) ได้พัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ ระบุว่าบริบท
และสภาพแวดล้อมส่งผลต่อลักษณะองค์การด้านการมีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย แหล่งเรียนที่
หลากหลาย และงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 
    2.2.2 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ผ่านปัจจัยลักษณะบุคคล  ซึ่งไม่ตรงกับสมมุติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็น
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง บุคลากรจึงมีความภาคภูมิใจ และมีความผูกพันต่อโรงเรียน หากแต่เม่ือมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาความผูกพัน และการสร้างแรงจูงใจในการท างานนั้น
เป็นสิ่งจ าเป็นท้ังนี้ลักษณะสภาพแวดล้อมได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียนและวัฒนธรรมของโรงเรียน
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นั้นย่อมส่งผลต่อลักษณะบุคคลดังที่ดิเรก  วรรณเศียร; และคณะ (2553: 41-43) ได้พบว่าเดิม
บุคลากรมีความผูกพันต่อโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับสูง หากแต่ การท าให้ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้อง
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถามงานวิจัยนี้ที่พบว่า บุคลากรมี
ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด แต่กลับปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความใส่ใจ เต็มใจ เต็มศักยภาพอยู่ในระดับน้อย สะท้อนให้เห็นว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะ
บุคคล ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยท่ีกล่าวถึงนั่นคือ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม 
    2.2.3 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ผ่านปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ทั้งนี้สอดคล้องกับ  
ซาวเดอร์ (Saurders . 2000: 56) ที่ก าหนดกรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยสภาพแวดล้อมได้แก่บรรยากาศของโรงเรียนส่งผลต่อภาวะผู้น าและการบริหารหลักสูตร 
นอกจากนี้วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร (2552: บทคัดย่อ) ได้วิจัยรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ภาวะผู้น าของคณะบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่าปัจจัยด้านสถานการณ์และบรรยากาศใน
คณะและมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น า เช่นเดียวกับอ ารุง  จันทวานิช (2547: 122) ได้
พัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ ระบุว่า  บริบทและ
สภาพแวดล้อมส่งผลต่อนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะสภาพ 
แวดล้อมทั้งบรรยากาศของโรงเรียนและวัฒนธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อลักษณะนโยบาย 
การบริหารและการปฏิบัติ ทั้งภาวะผู้น าทางวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา 
    ด้วยเหตุนี้ลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่พิเศษ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมทั้งที่สั่งสมถ่ายทอดจากอดีต 
และที่ควรพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ในปัจจุบันนี้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญ เพราะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อทุกปัจจัยทั้งปัจจัยลักษณะองค์การ  ปัจจัยลักษณะบุคคล 
และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ สอดคล้องกับดิเรก  วรรณเศียร; และคณะ 
(2553: 41-43) ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เสนอรูปแบบ
การจัดการศึกษา 7 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความตระหนักในความเปลี่ยนแปลง 2) การสร้างผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 3) การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา 4) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 5) การ
เสริมสร้างให้ทุกคนในโรงเรียนท างานด้วยความเต็มใจ 6) การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม และ 7) การ
ท าให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    
ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อน ารูปแบบการบริหารนี้มาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะสภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างยิ่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะองค์การ  ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม และปัจจัย
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ล้วนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะบุคคลยังเป็นปัจจัยส่งผ่านของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้นการพัฒนาระดับปัจจัยเหล่านี้จึงมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ทั้งด้านบรรยากาศของโรงเรียน และ
วัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องด าเนินการ เพราะนอกจากจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้ว ยังส่งผลต่อปัจจัยลักษณะองค์การ  ปัจจัย
ลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ทั้งนี้มีแนวทางในการพัฒนา
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ 
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาบรรยากาศการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ส่วนร่วมในการแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเรียนจากครู 
บุคลากร และชุมชนให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารนอกเหนือจากการประชุมตามปกติ 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่นการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาและ 
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลในอนาคต การตั้งกล่องสะท้อนความคิดเห็นจากเป็นต้น 
ซึ่งแนวความคิดเหล่านั้นผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญและน ามาใช้จริง โดยด้านวัฒนธรรมของ
โรงเรียน ผู้บริหารควรพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ด้วยการสนับสนุนให้มี 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท างาน และเน้นย้ าถึงค่านิยมอันดีงาม โดยผู้บริหารควรตรวจสอบ
และสนับสนุนให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่นการจัดอบรมเพื่อสร้างความสามัคคี
ในการท างาน หรือระบุช่วงเวลาของสัปดาห์ในการถ่ายทอดวิธีการสอน และการท างานจากบุคลากร 
รุ่นพี่ 
   1.2 ครูผู้สอน  ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของโรงเรียน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสต่างๆทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ในด้านวัฒนธรรม บุคลากรรุ่นพี่ควรมีการถ่ายทอดงานต่อบุคลากรรุ่นน้อง
ในหลายรูปแบบ ทั้งปฏิบัติเป็นตัวอย่าง การวางระบบสารสนเทศในการท างาน และการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยบุคลากรรุ่นน้องควรพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการท างานที่ดีด้วย 
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
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  2. การพัฒนาปัจจัยลักษณะองค์การ ทั้งด้านโครงสร้างของโรงเรียน และทรัพยากรและ
เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งนี้มีแนวทางในการพัฒนาส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรทบทวนการจัดแผนภูมิองค์การตลอดจนโครงสร้าง 
การบริหารงานของโรงเรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยอาจเพิ่มกลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตรความเป็นสากล  กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการติดต่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษากับต่างประเทศและสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหาร
ควรให้ความสนใจในการคัดเลือกบุคลากรตามความช านาญเฉพาะทาง และมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ ในด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ผู้บริหารควรจัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้
โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่บุคลากร เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยการจัดอบรม และติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรร
จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิผลของผู้เรียนอย่า งแท้จริง 
นอกจากนี้อาจจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เช่นการจัดมุมความรู้เทคโนโลยีน่ารู้สู่มาตรฐานสากล เป็นต้น 
  3. การพัฒนาปัจจัยลักษณะนโยบายและการปฏิบัติ ทั้งด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ และ 
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งนี้มีแนวทางใน 
การพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ดังนี้ 
   3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรใน 
โรงเรียนอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างบรรยากาศความคาดหวังสูงต่อเป้าหมายในการท างานของ
บุคลากร และเน้นย้ าเป้าหมายเหล่านั้น ตลอดจนผลักดันให้บุคลากรสามารถพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพได้โดยผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา และจัดทีมที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์และความรู้ให้การช่วยเหลือ 
นอกจากนี้ผู้บริหารควรหม่ันแสวงหาความรู้ด้านความเคลื่อนไหวทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เหล่านั้นให้แก่บุคลากรด้วยวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย เช่นการจัดท า
วารสารวิชาการเผยแพร่ เปิดโอกาสให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิชาการ เป็นต้น เพื่อ
พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป 
    ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น ผู้บริหารควรส่งเสริม และนิเทศ 
ติดตามผลการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ผู้เรียน ผู้รู้ในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการความรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นต้น เพื่อให้  
การจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งสาระความเป็นสากล และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่าง
แท้จริง 
   3.2  ครูผู้สอน ควรด าเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียน ผู้รู้ในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการความรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย
แทรกสาระความเป็นสากลให้เหมาะสม เช่น จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
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โดยแทรกสาระความเรียงขั้นสูงเพื่อน าเสนอผลงานของนักเรียนในเวทีการประชุมทางวิชาการต่อไป 
เป็นต้น โดยมีเอกสารน าเสนอต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 
 4. การพัฒนาปัจจัยลักษณะบุคคล ทั้งความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการท างาน 
มีแนวทางในการพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
   4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างความผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานด้วยการชี้แจงระเบียบการพิจารณาขั้นเงินเดือนของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่
บุคลากรในโรงเรียนให้รับทราบทั่วกันทั้งในที่ประชุม และจัดประกาศหรือป้ายนิเทศเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน โดยควรเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างยุติธรรม และพิจารณาตามเงื่อนไขเหล่านั้น
จริง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากการวิจัยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1.  ควรมีการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (Multi-Level Causal Model) จาก
ปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัย และประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้หน่วยการวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) ต่างระดับกัน 
 2.  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับสูง ตลอดจนส่งผลต่อปัจจัยอื่นทุกปัจจัย 
 3.  ควรมีการวิ จัยปัจ จัยที่ส่ งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการขอ งผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล เนื่องจากผลการวิจัยนี้พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ทั้งที่มี
ความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป 
 4. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจัยที่ค้นพบสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนได้
ร้อยละ 87.60 ซึ่งอีกร้อยละ12.40 เป็นปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ยังไม่ทราบ จึงสมควรมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ หรือปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องทางทฤษฎีเพื่อให้การศึกษาครอบคลุมต่อไป 
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ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
------------------------------- 

ค าชี้แจง 
 1.  การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลในครั้งนี้ เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยแต่ละด้านตามการรับรู้ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ทั้งนี้ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มี 
การเปิดเผยเป็นรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถาม หรือโรงเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 3. แบบสอบถามฉบับน้ีมีจ านวน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. เมื่อท่านให้ข้อมูลครบทุกข้อค าถามแล้ว ขอความกรุณาน าส่งคืนผู้วิจัย(ผ่านทางทีม
ผู้วิจัยที่น าแบบสอบถามมาแจก) ตามเวลาที่ก าหนด 

 
โปรดให้ข้อมูลตรงกับสภาพความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ี ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวกษมาพร   ทองเอื้อ  

(081- 942-3696) 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ใน (  )  หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 
1.  เพศ 
  (   )  ชาย    (   )  หญิง  
 
2. อายุ 
  (   )  ต่ ากว่า 30 ปี (   )   30-40 ปี  
  (   )   มากกว่า40-50 ปี  (   )   มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
 
3. อายุราชการ 
  (   )  ต่ ากว่า 10 ปี (   )   10-20 ปี  
  (   )   มากกว่า20-30 ปี  (   )   มากกว่า 30 ปีขึ้นไป 
 
4. ต าแหน่ง 
  (   )  ผู้บริหารสถานศีกษา (   )  คร ู
  (   )  ครูอัตราจ้าง 
 
5. ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนปัจจุบัน 
  (   )  ต่ ากว่า 5 ปี  (   )  5-10 ปี 
  (   )  มากกว่า10-15 ปี (   )  มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
 
6. วุฒิการศึกษาสูงสุด  
  (   )  ปริญญาตรี   (   )  ปริญญาโท   
  (   )  ปริญญาเอก  (   )  อื่นๆ  (โปรดระบุ).......................................... 
 
.............................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ค าชี้แจง  แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นลักษณะ 
 มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ รวมทั้งสิ้น 4  ด้าน รวมจ านวน 48  ข้อ   
 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง โดยเกณฑ์ในการเลือกตอบมี
ดังนี้ 
 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด หรือเป็นจริงมากที่สุด 
 3 คะแนน   หมายถึง ปฏิบัติมาก หรือเป็นจริงมาก 
 2 คะแนน  หมายถึง ปฏิบัติน้อย หรือเป็นจริงน้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติน้อยท่ีสุด หรือเป็นจริงน้อยท่ีสุด 
 
 

 ตัวอย่าง 
 

 
ข้อที ่

 

 
ข้อรายการ 

สภาพที่เป็นจริง 
4 3 2 1 

ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศของโรงเรียน 

1 มีการก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน
ที่ท้าทายต่อความสามารถของบุคลากร  

 
 

   

 

  หมายความว่า    โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ท้าทาย
ต่อความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด หรือเป็นจริงมากที่สุด 
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ลักษณะองค์การ 
โครงสร้างของโรงเรียน 

1 ท่านก าหนดแผนภูมิองค์การของโรงเรียนโดย
ค านึงถึงความชัดเจน และการกระจายอ านาจ 

    

2 ท่านก าหนดสายบังคับบัญชาตามกลุ่มงานหลัก แต่
อ านาจการตัดสินใจจะอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

    

3 ท่านจัดให้มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการท างาน 

    

4 ท่านจัดท ากฎระเบียบ ข้อบังคับในการท างานเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อแจกให้กับบุคลากรยึดถือปฏิบัติ 

    

5 ท่านพิจารณาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
ตรงตามลักษณะงานก่อนการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน 

    

ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
6 ท่านจะอนุมัติให้บุคลากรสามารถน าทรัพยากร เช่น 

เงิน อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มาใช้ได้ถึงแม้ไม่มี
แผนงาน หรือโครงการรองรับ 

    

7 ท่านก าหนดแผนงานในการน าเครื่องมือ เครื่องจักรที่
ทันสมัย มาใช้ในการท างาน 

    

8 ท่านให้ความส าคัญกับการระดมทรัพยากรเงิน 
อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการท างาน 

    

9 ท่านจะสรรหาเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยจาก
แหล่งต่างๆมาใช้ในการท างาน 

    

10 ท่านก าหนดให้บุคลากรใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เฉพาะที่โรงเรียนมีอยู่ในการจัดการเรียนการสอน 

    

11 ท่านจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 

12 ท่านมอบหมายให้บุคลากรศึกษาความรู้ ในเรื่อง
เครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคในการใช้เครื่องมือ  
ด้วยตนเอง 

    

ด้านที่ 2 ลักษณะสภาพแวดล้อม 
ด้านบรรยากาศของโรงเรียน 

13 ท่านจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นย้ าถึงเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ชัดเจน เช่นการจัดท าป้ายข้อความ
เป้าหมายการท างาน เป็นต้น 

    

14 ท่านก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีการวางเป้าหมายใน
การท างานของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นการจัดท า ID-Plan  เป็นต้น  

    

15 ท่านกล่าวค าทักทายในรูปแบบท่ีเป็นทางการต่อ
บุคลากรในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

    

16 เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมท่านจะสนับสนุน 
ในการท างานของบุคลากรด้วยดี 

    

17 ท่านจะพิจารณาก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนางานด้วยตนเอง 

    

18 ท่านส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

    

ด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน 
19 ท่านมุ่งเน้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันในการท างาน 

โดยท่านจะปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
    

20 ท่านและเห็นคุณค่าในตัวบุคลากรที่สามารถท างาน
ตามค าสั่งได้ส าเร็จ 

    

21 ท่านสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมี
คุณธรรม จริยธรรม 

    

22 ท่านมีวิธีการเน้นย้ าถึงค่านิยมและความเชื่อร่วมที่
ชัดเจน และต่อเนื่อง เช่นการจัดอบรม การประชุม 
การก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

    

23 ท่านจัดให้บุคลากรรุ่นใหม่ท างานในต าแหน่งต่างๆ
ด้วยตนเอง  
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 

ด้านที่ 3 ลักษณะบุคคล 
ด้านความผูกพันต่อองค์การ 

24 
 

ท่านด าเนินงานบริหารโดยยึดเป้าหมายของโรงเรียน
เป็นส าคัญ 

    

25 ท่านทุ่มเทการท างานเพื่อเป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียน 

    

26 ท่านจะมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่หัวหน้างาน
นั้นๆ ทั้งหมด 

    

27 ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพัฒนาระบบการบริหาร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามเป้าหมาย 

    

28 ท่านภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในโรงเรียน     
ด้านแรงจูงใจ 

29 ท่านมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

    

30 ท่านจะพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 

    

31 ท่านด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องและยุติธรรม 

    

32 ท่านจัดประชุมเพื่อพิจารณาการให้รางวัลเม่ือ
บุคลากรด าเนินงานประสบความส าเร็จร่วมกัน 

    

33 ท่านให้ความส าคญัในการจัดระบบดูแลเอาใจใส่เรื่อง
สวัสดิการ และส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
การปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรทุกคน 

    

ด้านที่ 4 ด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ 

34 ท่านจะอธิบายแผนกลยุทธ์ ให้แก่บุคลากรจนสามารถ
เข้าใจและยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ตาม
เป้าหมาย  

    

35 ท่านมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

    

 



 

 

141 

ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 

36 ท่านมีความเห็นว่าการพัฒนาวิชาชีพเป็นเรื่องส่วน
บุคคลที่บุคลากรจะต้องศึกษา หาความรู้ด้วยตนเอง
เป็นส าคัญ 

    

37 ท่านจะมอบหมายหน้าที่ให้เฉพาะหัวหน้างานติดตาม
การท างานของบุคลากรในกลุ่มงานของตนเท่านั้น 

    

38 ท่านน าผลการนิเทศติดตามมาใช้ก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากรและจัดระบบการบริหารงาน 

    

39 ท่านต้องอาศัยหัวหน้างานวิชาการในการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของงานวิชาการก่อน 
การตัดสินใจ 

    

40 ท่านน าแนวคิดในการบริหารและนวัตกรรม 
การบริหารใหม่ๆมาปรับใช้ในโรงเรียน 

    

41 ท่านให้ความส าคัญกับการมีตรวจสอบให้บุคลากรใช้
ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆเช่นงานวิจัยในช้ัน
เรียน นวัตกรรมการสอน เป็นต้น 

    

ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
42 ท่านจะจัดให้มีการอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใน

เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานสากลก่อนด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

    

43 ท่านด าเนินการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้โดยการเพิ่มเติมวิชาสาระความเป็นสากลลงใน
โครงสร้างหลักสูตร 

    

44 ท่านด าเนินการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้โดยมอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการด าเนิน 
การทั้งหมด 

    

45 หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นเข้าใจง่ายและ
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง  

    

46 ท่านจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา จาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นปี
การศึกษาทุกปี   
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 

47 ท่านน าผลการวิพากษ์หลักสูตรมาใช้เผยแพร่เฉพาะ
จุดเด่นของหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก 

    

48 ท่านให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะของผู้เรียนและ
ชุมชนต่อโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย 

    

 
 
 

............................................................... 
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ส าหรับครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ค าชี้แจง 
 1.  การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลในครั้งนี้ เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยแต่ละด้านตามการรับรู้ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ทั้งนี้ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มี 
การเปิดเผยเป็นรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถาม หรือโรงเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 3. แบบสอบถามฉบับน้ีมีจ านวน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. เมื่อท่านให้ข้อมูลครบทุกข้อค าถามแล้ว ขอความกรุณาน าแบบสอบถามส่งคืน
ผู้วิจัย (ผ่านทีมผู้วิจัยที่น าแบบสอบถามมาแจก)ตามเวลาที่ก าหนด 
 
โปรดให้ข้อมูลตรงกับสภาพความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 

ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ี ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

นางสาวกษมาพร   ทองเอื้อ 
(081- 942-3696) 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ใน (  )  หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 
1.  เพศ 
 (   )  ชาย    (   )  หญิง  
 
2.  อายุ 
 (   )  ต่ ากว่า 30 ปี (   )  30-40 ปี 
 (   )  มากกว่า40-50 ปี  (   )  มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
 
3.  อายุราชการ 
 (   )  ต่ ากว่า 10 ปี (   )  10-20 ปี 
 (   )  มากกว่า20-30 ปี  (   )  มากกว่า 30 ปีขึ้นไป 
 
4.  ต าแหน่ง 
 (   )  ผู้บริหารสถานศีกษา (   )  คร ู
 (   )  ครูอัตราจ้าง 
 
5. ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนปัจจุบัน 
 (   )  ต่ ากว่า 5 ปี  (   )  5-10 ปี 
 (   )  มากกว่า10-15 ปี (   )  มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
 
6.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  
 (   )  ปริญญาตรี   (   )  ปริญญาโท   
 (   )  ปริญญาเอก  (   )  อื่นๆ  (โปรดระบุ).................................... 
 

.......................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ค าชี้แจง  แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นลักษณะ 
 มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ รวมทั้งสิ้น 4  ด้าน  รวมจ านวน 48  ข้อ   
 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง โดยเกณฑ์ในการเลือกตอบมี
ดังนี้ 
 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด หรือเป็นจริงมากที่สุด 
 3 คะแนน   หมายถึง ปฏิบัติมาก หรือเป็นจริงมาก 
 2 คะแนน  หมายถึง ปฏิบัติน้อย หรือเป็นจริงน้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติน้อยท่ีสุด หรือเป็นจริงน้อยท่ีสุด 
 
ตัวอย่าง 
 

ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 
ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศของโรงเรียน 

1 มีการก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน
ที่ท้าทายต่อความสามารถของบุคลากร  

 
 

   

 
  หมายความว่า    โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ท้าทาย
ต่อความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด หรือเป็นจริงมากที่สุด 
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 
ด้านที่ 1 ลักษณะองค์การ 
โครงสร้างของโรงเรียน 

1 แผนภูมิองค์การของโรงเรียนมีความชัดเจน เอื้อต่อ
การปฏิบัติ 

    

2 โรงเรียนมีการก าหนดสายบังคับบัญชาเน้น 
การกระจายอ านาจ 

    

3 แผนภูมิองค์การของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

    

4 โรงเรียนจัดท ากฎระเบียบ ข้อบังคับในการท างาน
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจกให้กับบุคลากร 

    

5 บุคลากรในโรงเรียนได้รับการมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 

    

ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
6 โรงเรียนก าหนดแผนงานในการน าทรัพยากรเช่น 

เงิน อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการท างาน 
    

7 โรงเรียนก าหนดแผนงานในการน าเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ทันสมัย มาใช้ในการท างาน 

    

8 โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากร เช่น เงิน อุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการท างาน 

    

9 โรงเรียนสามารถสรรหาเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย
จากแหล่งต่างๆมาใช้ในการท างาน 

    

10 โรงเรียนมีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนที่พร้อมใช้งาน อย่างเพียงพอ 

    

11 โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

    

12 โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในเรื่องเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคใน
การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย  
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 
ด้านที่ 2 ลักษณะสภาพแวดล้อม 
ด้านบรรยากาศของโรงเรียน 

13 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นย้ าถึงเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ชัดเจน เช่นการจัดท าป้ายข้อความ
เป้าหมายการท างาน เป็นต้น 

    

14 โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรทุกคนมี 
การวางเป้าหมายในการท างานของตนเองเป็น 
ลายลักษณ์อักษร เช่นการจัดท า ID-Plan  เป็นต้น  

    

15 บุคลากรในโรงเรียนกล่าวค าทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใส
เมื่อพบปะพูดคุยกันในโอกาสต่างๆ 

    

16 เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมบุคลากรในโรงเรียนจะให้
ความร่วมมือในการท างานด้วยดี 

    

17 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทางเลือกใน 
การแก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนางาน 

    

18 บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

    

ด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน 
19 โรงเรียนสร้างค่านิยมเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ในการท างาน ซึ่งบุคลากรยึดเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติ 

    

20 โรงเรียนเน้นการท างานเป็นทีม      
21 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม 

จริยธรรม 
    

22 โรงเรียนมีวิธีการเน้นย้ าถึงค่านิยมและความเชื่อร่วม
ที่ชัดเจน และต่อเนื่อง เช่นการจัดอบรม  
การประชุม การก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
ต้น 

    

23 มีการถ่ายทอดธรรมเนียมปฏิบัติและการสอนงาน
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 
ด้านที่ 3 ลักษณะบุคคล 
ด้านความผูกพันต่อองค์การ 

24 
 

บุคลากรด าเนินงานโดยยึดเป้าหมายของโรงเรียน
เป็นหลัก 

    

25 บุคลากรทุ่มเทการท างานเพื่อเป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียน 

    

26 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความใส่ใจ เต็มใจ เต็มศักยภาพ 

    

27 บุคลากรใช้เวลาทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามเป้าหมาย 

    

28 บุคลากรภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในโรงเรียน     
ด้านแรงจูงใจ 

29 โรงเรียนมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

    

30 ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบโดยยึด
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดไว้เป็นส าคัญ 

    

31 บุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องและยุติธรรม 

    

32 โรงเรียนจัดประชุมเพื่อพิจารณาการให้รางวัลเม่ือ
บุคลากรด าเนินงานประสบความส าเร็จร่วมกัน  

    

33 โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลเอาใจใส่เรื่องสวัสดิการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

    

ด้านที่ 4 ด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ 

34 ผู้บริหารสามารถอธิบายแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ร่วม 

    

35 ผู้บริหารเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน  

    

36 ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 
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ข้อที่ ข้อรายการ 
สภาพที่เป็นจริง 

4 3 2 1 
37 ผู้บริหารนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร     
38 ผู้บริหารน าผลการนิเทศติดตามมาใช้ก าหนด

แผนพัฒนาบุคลากรและจัดระบบการปฏิบัติงาน 
    

39 ผู้บริหารมีความรู้ด้านงานวิชาการก้าวทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั่วไป 

    

40 ผู้บริหารน าแนวคิดในการบริหารและนวัตกรรม 
การบริหารใหม่ๆมาปรับใช้ในโรงเรียน 

    

41 ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน ใน
รูปแบบต่างๆเช่นงานวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม 
การสอน เป็นต้น 

    

ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
42 โรงเรียนอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากลก่อนด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

    

43 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้โดยน าหลักวงจรคุณภาพ (P-D-C-A)มาใช้ 

    

44 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในรูปของคณะกรรมการ 

    

45 บุคลากรในโรงเรียนสามารถยึดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้โดยง่าย 

    

46 โรงเรียนจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา 
จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นปี
การศึกษาทุกปี   

    

47 โรงเรียนน าผลการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษามาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป 

    

48 ผู้เรียนและชุมชนมีบทบาทส าคัญต่อการเสนอแนะ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 
 

ข้อที่ IOC ข้อที่ IOC ข้อที่ IOC 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.80 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 
0.80 
0.80 
1.00 
0.80 
0.80 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0.80 
0.80 
1.00 
0.80 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
0.80 
0.80 
0.60 
0.80 
0.80 
0.00 
0.80 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
 

0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 
0.60 
0.60 

 
 แปลผล   ทุกข้อผ่านเกณฑ์ (ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป)  ยกเว้น ข้อ 29 และ ข้อ 35 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ผู้วิจัยจึงตัดทั้งสองข้อทิ้ง 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยอิทธิพลต่อ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

รายข้อ 

Scale 
Mean 
if  Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

ปัจจัยด้านลักษณะ
องค์การ 

     

1. โครงสร้างของ 
โรงเรียน 

TS01 17.96 9.05 .62 .9694 

(Alpha=.97) TS02 17.97 8.98 .65 .9693 
 TS03 17.96 9.02 .66 .9693 
 TS04 17.98 8.94 .59 .9696 
 TS05 17.93 9.02 .65 .9693 

2. ทรัพยากรและ 
เทคโนโลยี 
(Alpha=.97) 

RE01 17.91 9.08 .62 .9695 
RE02 17.93 9.00 .70 .9692 
RE03 17.98 8.94 .74 .9692 

 RE04 17.98 9.02 .62 .9690 
 RE05 18.01 8.97 .71 .9690 
 RE06 17.98 8.92 .75 .9690 
 RE07 17.98 8.94 .74 .9688 
ปัจจัยลักษณะ 
สภาพแวดล้อม 

     

1. บรรยากาศของ 
โรงเรียน 
(Alpha=.97) 

CL01 17.98 8.93 .77 .9695 
CL02 17.99 8.93 .83 .9691 
CL03 17.92 9.03 .56 .9691 
CL04 17.95 8.99 .77 .9699 
CL05 17.98 8.92 .73 .9696 

 CL06 17.98 9.15 .44 .9689 
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ปัจจัยอิทธิพลต่อ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

รายข้อ 

Scale 
Mean 
if  Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

ปัจจัยลักษณะ
สภาพแวดล้อม(ต่อ) 

     

2. วัฒนธรรมของ 
โรงเรียน 
(Alpha=.97) 

CU01 17.95 9.12 .56 .9694 
CU02 17.95 8.91 .80 .9698 
CU03 17.95 9.05 .63 .9693 
CU04 17.92 9.11 .48 .9698 

 CU05 17.95 8.99 .66 .9696 
ปัจจัยลักษณะบุคคล      
1. ความผูกพันต่อ 
องค์การ 
(Alpha=.97) 

CO01 17.94 9.14 .47 .9696 
CO02 17.93 9.08 .54 .9696 
CO03 17.97 8.96 .65 .9693 
CO04 17.93 9.19 .32 .9702 
CO05 17.96 8.87 .77 .9689 

2. แรงจูงใจใน 
การท างาน 
(Alpha=.97) 

MO01 17.98 8.96 .73 .9691 
 

MO02 17.96 8.93 .70 .9692 
MO03 17.99 8.92 .79 .9689 
MO04 17.98 8.97 .75 .9691 

 MO05 17.98 8.99 .78 .9691 
ปัจจัยลักษณะนโยบาย
และการปฏิบัติ 

     

1. ภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ 
(Alpha=.97) 

AC01 17.94 9.05 .61 .9695 
 

AC02 17.97 8.94 .78 .9690 
 AC03 17.95 8.97 .64 .9694 
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ปัจจัยอิทธิพลต่อ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

รายข้อ Scale 
Mean 
if  Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

ปัจจัยด้านลักษณะ 
นโยบายการบริหาร
และการปฏิบัต(ิต่อ) 

     

1. ภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ (ต่อ) 

(Alpha=.97) 

AC04 17.97 9.05 .59 .9695 
 

AC05 17.97 8.90 .77 .9689 
AC06 17.98 8.97 .76 .9690 
AC07 17.98 8.82 .88 .9686 

 AC08 17.96 8.84 .77 .9689 
2. หลักสูตร 
สถานศึกษา 
(Alpha=.97) 

CR01 17.95 9.05 .71 .9693 
CR02 17.97 8.88 .83 .9688 
CR03 17.95 8.95 .81 .9689 

 CR04 17.95 8.94 .76 .9690 
 CR05 17.99 8.90 .73 .9691 

 
 CR06 17.99 8.91 .76 .9690 
 CR07 17.98 8.90 .75 .9690 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 

 1.  อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์  ทรงบัณฑิตย์ 
  อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 2.  อาจารย์ ดร. รณิดา  เชยชุ่ม 
  อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 3.  อาจารย์ ดร.ราชันย์  บุญธิมา 
  อาจารย์ประจ าส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสนาะ  กล่ินงาม 
  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
 
 5.  ดร. สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประวัติย่อผูว้ิจัย 
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ประวัติย่อผูว้ิจัย 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวกษมาพร  ทองเอื้อ 
วันเดือนปีเกิด 22  มกราคม  2529 
สถานท่ีเกิด จังหวัดเพชรบุรี 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 350 หมู่ 6 ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
 76120 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน คร ู
สถานท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนท่ายางวิทยา 
 ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 
 
ประวัติการศึกษา 
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 พ.ศ. 2551 กศ.บ. (ภาษาไทย) 
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