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ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาของผู้บริ หาร ด้ านวิชาการและด้ านบรรยากาศโรงเรี ยนทีส่ ่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิผลโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร
กรรณิการ์ สุ สม* สุ ดารัตน์ สารสว่ าง** สุ ชาดา นันทะไชย*** สุ นันท์ ศโกสุ ม****
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ด้านวิชาการ
และด้านบรรยากาศโรงเรี ยนที่ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัย
ในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้ คือ โรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 300 แห่ ง โดยมี ค รู โ รงเรี ย นละ 1 คน เป็ นผูใ้ ห้ข ้อ มูล เครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์แบบจาลอง
สมการโครงสร้าง โปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL
ผลการวิจยั พบว่า
จากแบบจาลองของสมการโครงสร้างมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (  2 = 1.42)
การประมาณค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลอง พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
ได้แก่ ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.59 และ
0.36 ปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ได้แก่ ปั จจัยด้านวิชาการ และปั จจัยด้านภาวะ
ผู ้น าแบบปฏิ รู ป มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ า กับ 0.32 และ 0.80 แต่ ปั จ จัย ด้า นภาวะผู ้น าแบบ
แลกเปลี่ยนไม่ได้ส่งผลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ทุกปั จจัยสามารถร่ วมกัน
อธิ บายประสิ ทธิ ผลได้ร้อยละ 90
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านวิชาการ, บรรยากาศโรงเรี ยน, ประสิ ทธิ ผล, โรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัย
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Factors of Administrator Leadership, Academic, and School Climate Affecting
Effectiveness of Private Early Childhood Schools in Bangkok
Kannikar Susom* Sudarat Srnsawang**Suchada Nantachai***Sunan Solkosom****
Abstract
This research aimed to analyze academic leadership factor and school climate factor of
the administrators, which directly and indirectly affects effectiveness of private early childhood
schools in Bangkok. The samples were 247 private early childhood schools in Bangkok, one teacher
from each of which were selected. The data-collecting instruments were the set of five-scaled
questionnaires. The structural esx 3equation modeling with LISREL computer program was utilized
to analyze the data.
The findings showed that:

It revealed that the developed structural equation model was well consistent with
empirical data (  2 = 1.42) The coefficient analysis found that the factors directly affecting school
effectiveness were academic factor and climate school factor. The coefficient values for each factor
were 0.59 and 0.36, respectively. Moreover, the factors which were rindirectly effecting school
effectiveness were academic factor and transactional leadership factor. Their coefficient values were
0.32 and 0.80, respectively. Transformational leadership factor was not effecting directly and
indirectly on school effectiveness. All factors could be counted for 90 percent of the school
effectiveness variance.
Keywords: Academic leadership factor, School climate, Effectiveness, Early childhood private
school
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บทนา
ผลการประเมินทางการศึ กษาระดับชาติ ของนักเรี ยนระดับปฐมวัย พบว่า พัฒนาการด้าน
สติ ปัญญา และสังคมของนักเรี ยนระดับปฐมวัยโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน มีคะแนนสู งกว่าโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน
(เลขาธิ การเลขาธิ การสภาการศึกษา สานักงาน กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) ซึ่ งปั ญหาดังกล่าว มีความ
เกี่ ยวข้องกับหลายปั จจัย รวมถึงปั จจัยทางการบริ หารงาน และปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กร ที่ พบว่า
โรงเรี ย นเอกชนกับ โรงเรี ย นรั ฐบาลมี ค วามแตกต่ า งกัน ซึ่ งโรงเรี ย นเอกชนอาจจะให้ค วามส าคัญ
กับการบริ หารงานแบบองค์กรทางธุ รกิ จ แต่โรงเรี ยนรัฐบาลซึ่ งมีทรัพยากรทางการบริ หารที่ มากกว่า
จะเน้นการบริ หารงานตามหลักทางการศึ กษา และยึดกฎหมายในการดาเนิ นงาน อาจเป็ นสาเหตุ ที่
ส่ งผลโดยรวมต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนระดับเอกชนที่มกั จะด้อยกว่าโรงเรี ยนของรัฐบาล (เจตนา
เมืองมูล, 2551) ในงานวิจยั ของทรงพล เจริ ญคา (2552) ได้อธิ บายเกี่ยวกับสภาพปั ญหาของการจัดการ
ศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่าโรงเรี ยนสังกัดเอกชน มีทรัพยากรทางการบริ หารที่นอ้ ยกว่าโรงเรี ยน
สังกัดรั ฐบาล จึ งส่ งผลทาให้ผูบ้ ริ หารอาจจะใช้หลักการบริ หารทางธุ ร กิ จเข้ามาบริ หารจัด การกับ
โรงเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลต่อจิตวิทยาการทางานของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ ซึ่ งอาจจะเป็ นสาเหตุ
หลัก ที่ ส่ ง ผลท าให้ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน โดยเฉพาะโรงเรี ยนขนาดเล็ก ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จเท่าที่ ควร สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวันเพ็ญ บุรีสูงเนิ น (2552) ที่ อธิ บายถึ งปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารงานของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรี ยนในสังกัดรัฐบาล
มีรูปแบบการบริ หารงานทางการศึ กษาที่ ชัดเจนกว่าโรงเรี ยนเอกชน ซึ่ งส่ งผลทาให้บรรยากาศของ
องค์กร และทักษะของผูบ้ ริ หาร เอื้อประโยชน์ทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้ดีกว่าโรงเรี ยนเอกชน นอกจาก
งบประมาณในการบริ หารงานของโรงเรี ยนเอกชนจะน้อยกว่าโรงเรี ยนรัฐบาล แล้วยังพบว่า แนวโน้ม
ของรัฐบาล ยังได้ลดงบประมาณอุดหนุนโรงเรี ยนเอกชนในการจัดการศึกษาลงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
โรงเรี ยนเอกชนรับผิดชอบกับการบริ หารจัดการตนเอง และเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล (สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552) การลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ยนเอกชนจากข้อมูลรายงานการประเมินผลการใช้เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนเอกชน โดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน (2552) พบว่า เมื่อลดเงิ นอุดหนุ น
การศึกษาทาให้โรงเรี ยนเอกชนเกิดปั ญหาด้านประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะประสิ ทธิ ผลด้านการปฏิบตั ิงาน
ของครู ที่ พบว่า มีอตั ราการลากออกของครู อนุ บาลโรงเรี ยนเอกชน อย่างต่อเนื่ อง เพื่อสอบเข้าบรรจุ
แข่งขันเป็ นข้าราชการ ซึ่ งหมายความว่า หากครู โรงเรี ยนเอกชนสามารสอบบรรจุเป็ นข้าราชการครู
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ได้แล้วก็มกั จะลาออกทั้งนี้ เพื่อความมัน่ คงในวิชาชี พและได้รับสวัสดิ การต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็ นปั ญหา
ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการสอนของครู ทาให้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของนักเรี ยน
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า มี ปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ของโรงเรี ยนได้ ซึ่ ง Reid, Hopkins และ Holly (1988) ได้สังเคราะห์งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัย
ที่สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน พบว่า ปั จจัยในด้านการบริ หารงาน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปั จจัยด้านครู ปั จจัย ด้านผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านโรงเรี ยนมี ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ย น
Wimpelberg, Teddie และ Stringfield (1989) ได้สังเคราะห์งานวิจยั พบว่า ตัวแปรสาคัญที่มีความ
สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารส่ วน Purkey และ Smith (1983)
ได้วิจยั เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรี ยน พบว่า การที่ ครู ในโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ต่อกัน มีการวางแผน
ร่ วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน บรรยากาศของโรงเรี ยน
ก็ยงั เป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร บรรยากาศ
โรงเรี ยนจะเป็ นความรู ้ สึกของผูป้ ฏิ บ ัติงาน ซึ่ งจะมี อิท ธิ พ ลต่ อการกาหนดพฤติ กรรมและทัศ นคติ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน บรรยากาศของโรงเรี ยนจะสร้างเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อโรงเรี ยน สอดคล้องกับศิริวรรณ หวลกระสิ นธุ์ (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนที่ เข้าร่ วมโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรี ยน
ในฝั นสังกัด ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษากาญจนบุ รี เขต 2 ที่ พ บว่า ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ ย นสภาพ
(Transformational leadership) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง สาหรับภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
(Transactional leadership) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับบวก เช่ นเดี ยวกับ Goodhart ได้ศึกษา
ผลผลิ ต ทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในด้า นผลสั มฤทธิ์ ด้า นวิ ช าการ ความส าเร็ จในโรงเรี ย นและ
ประสิ ทธิ ภาพของการวัด ผล พบว่า ความเป็ นผูน้ าในการจัดองค์กรของผูบ้ ริ หาร ความมี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความเป็ นหนึ่งเดียวกับสถานศึกษามีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยน (Goodhart,
1991) ซึ่ งกฤตธิ์ ตฤณน์ ตุ๊ ห มาด (2557) กล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชนระดับ ปฐมวัย
จะเกิดขึ้นได้น้ นั ต้องอาศัยด้านวิชาการ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า รวมทั้งบรรยากาศของโรงเรี ยนซึ่ งจะทาให้
ครู ปฐมวัยทางานอย่างความสุ ข อีกทั้งปั จจัยด้านวิชาการ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านวิชาการยังสนับสนุ น
ให้ครู มีความรอบรู ้ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการซึ่ งก็ย่อมทา
ให้เด็กปฐมวัยมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเช่นกัน
แนวคิ ดจากนักวิชาการทางการศึ กษาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความต้องการที่ จะทาการ
พัฒ นาแบบจาลองสมการโครงสร้ า งเชิ งสาเหตุ ข องประสิ ทธิ ผ ลโรงเรี ย นเอกชนระดับปฐมวัย ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีตวั แปรเชิ งสาเหตุสาคัญที่จะทาการศึ กษา ได้แก่ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าปฏิ รูป
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน ปั จจัยด้านวิชาการ และปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน เพื่อที่จะดู
ทิ ศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิ งสาเหตุดงั กล่าวที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเพื่ อที่ จะได้
นาไปใช้เป็ นข้อเสนอแนะ ให้กบั โรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร ในการพัฒนาอย่าง
มีทิศทางได้อย่างเหมาะสม และรู ้ว่าจะพัฒนาโรงเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้ ควรจะพัฒนาด้านใดเป็ น
ลาดับแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับการพัฒนาการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนระดับ
ปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาถึ งอิ ทธิ พ ลของปั จจัย ด้า นภาวะผูน้ าปฏิ รู ป ที่ ส่งผลทางตรงต่ อประสิ ทธิ ผ ล
โรงเรี ยน และส่ งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ด้า นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย น ที่ ส่ ง ผลทางตรงต่ อ
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน และส่ งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
3. เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านวิชาการ ที่ ส่งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน และ
ส่ งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
4. เพื่ อศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ด้านบรรยากาศโรงเรี ย นที่ ส่งผลทางตรงต่ อประสิ ทธิ ผ ล
โรงเรี ยน
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าปฏิ รูป ส่ งผลทางตรงต่ อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน และส่ งผลทางอ้อม
ผ่านปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
2. ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน และส่ งผล
ทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านวิชาการและปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
3. ปั จจัยด้านวิชาการ ส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนและส่ งผลทางอ้อมผ่านปั จจัย
ด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
4. ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน ส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แบบจาลองสมการโครงสร้างนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของ Hoy and Miskel (1991); Bass (1985)
ที่เสนอคล้ายกันถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนว่าประกอบไปด้วยปั จจัยด้านภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หาร โดยเน้นความสาคัญในด้านภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป รวมถึง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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แนวคิดของ George and Jones (1999), Ivancevich Matteson (1999), Schermerhorn, Hunt and Osborn
(1997) Goens, and Clover (1991) ที่ เสนอถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปั จจัยด้านวิชาการ และ
ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน สอดคล้องกับแนวคิดนักวิชาการของไทย คือ เยาวภา เดชะคุปต์ (2542),
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542), มณเฑียร ทุมพันธ์ (2546) ที่ได้เสนอคล้ายกันว่า โรงเรี ยนระดับปฐมวัยจะ
มีประสิ ทธิ ผลนั้น ขึ้ นอยู่กบั หลายปั จจัยโดยเฉพาะปั จจัยด้านภาวะผูน้ า และปั จจัยด้านวิชาการ และ
ปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน จากแนวคิ ดดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งได้นามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1

การคานึงถึง
เอกบุคล
การกระตุน้
เชาว์ปัญญา

ให้รางวัลตาม
สถานการณ์

การสร้างแรง
บันดาลใจ

โครงสร้าง

การนิเทศการศึกษา

การยอมรับ

ประสิ ทธิผล
ของ
โรงเรี ยน

ปัจจัยด้าน
บรรยากาศ
โรงเรี ยน

ปัจจัยด้าน

ปัจจัยด้าน
ภาวะผูน้ า
แลกเปลี่ยน

ภาวะผูน้ า
ปฏิรูป

ความผูกพัน

หลักสู ตร

การจัดการเรี ยน
การสอน

การปรับเปลี่ยนและการ
พัฒนา

มาตรฐาน

ปัจจัยด้าน
ภาวะผูน้ า
ปฏิรูป

บริ หารแบบมี
ข้อยกเว้น
บริ หารแบบมี
ข้อยกเว้นโดย
อ้อม

การสร้างบารมี

สนับสนุน

ปัจจัยด้าน
วิชาการ

การวัดผลประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

การแก้ไขปั ญหาภายใน
โรงเรี ยน
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู
ความสามารถในการ
พัฒนานักเรี ยนให้มีผล
สัมฤทธิทางการเรี ยนสู ง
การมีส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครอง
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วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร
สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จานวน 634 แห่ง
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร
สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จานวน 300 แห่ง มีวิธีการสุ่ ม ดังนี้
1. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการประมาณค่าตามพารามิเตอร์ (Parameter) ตาม
จานวนของตัวแปรสังเกตได้ (Observation variable) ของแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ จะทาการ
วิเคราะห์ (Structural equation model, SEM) ในสัดส่ วน 1 ตัวแปรสังเกต ต่อ 10 หน่ วยการวิจยั
(Bentler, 1993) ในแบบจาลองการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 21 ตัวแปรสังเกต ดังนั้นจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 210 กลุ่มตัวอย่าง
2. แบ่ งประเภทโรงเรี ย นเป็ น 4 ประเภท โดยใช้ระดับ ชั้นที่ เปิ ดสอนเป็ นเกณฑ์ ได้แ ก่
ประเภทที่ 1 ระดับอนุบาล 1-3 จานวน 308 แห่ ง ประเภทที่ 2 ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึ กษาปี ที่ 6
จานวน 182 แห่ ง ประเภทที่ 3 ระดับอนุบาล 1-ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 80 แห่ ง และประเภทที่
4 ระดับอนุบาล 1-ระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 64 แห่ง
3. กาหนดสัดส่ วนในการสุ่ มตัวอย่างแต่ละประเภทตามความเป็ นจริ งให้ได้ครบจานวนที่
กาหนดไว้ โดยกาหนดให้ตวั แทนผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละโรงเรี ยนเป็ นครู ผสู ้ อนในระดับปฐมวัย ตั้งแต่ช้ นั
อนุ บาล 1-3 มีประสบการณ์ในการทางานใน โรงเรี ยนแห่ งนั้น ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี มีคุณวุฒิในระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาการศึ กษาปฐมวัย และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานว่า เป็ นผูท้ ี่ มีความเข้าใจ
เกี่ ยวกับบริ บทในด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี โดยการยอมรับจากเพื่ อนร่ วมงานดังกล่าวนี้
ผูว้ ิจยั ให้อยู่ในวิจารณญาณของหัวหน้าฝ่ ายอนุบาลของโรงเรี ยนดังกล่าว เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามใน
การวิจยั สรุ ปกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จาแนกตามประเภทของโรงเรี ยน
ประเภทของโรงเรียน
ประเภทที่ 1 อนุบาล 1-อนุบาล 3
ประเภทที่ 2 อนุบาล-ประถมปี ที่ 6
ประเภทที่ 3 อนุบาล 1-มัธยมปี ที่ 3
ประเภทที่ 4 อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม

จานวนโรงเรียน
(แห่ ง)
308
182
80
64
634

คิดเป็ นร้ อยละ
49
29
13
10
100

จานวนนวนครู ผู้ให้ ข้อมูล
(คน)
146
86
38
30
300

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ รวม
5 ตอน ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) ด้วยเทคนิ คการหาค่า
IOC จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พบว่า แต่ละข้อคาถามมีระหว่าง 0.60-1.00 ทาการทดลองใช้กบั
กลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เป็ นโรงเรี ยนอนุบาลเอกชนในเขตปริ มณฑล จานวน 50 แห่ ง เพื่อทา
การตรวจสอบอานาจจาแนกรายข้อในแต่ละตอนมีค่าอานาจจาแนกรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปร

จานวนข้ อ

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป
การสร้างบารมี
การสร้างแรงบันดาลใจ
การคานึงถึงเอกบุคคล
การกระตุน้ เชาว์ปัญญา
ตัวแปร
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
การให้รางวัลตามสถานการณ์
การบริ หารแบบมีขอ้ ยกเว้นโดยตรง
การบริ หารแบบมีขอ้ ยกเว้นโดยอ้อม

ค่ าอานาจจาแนก
รายข้ อ (r)

ค่ าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ

5
5
4
5

0.632-.692
0.472-.694
0.601-.747
0.633-.791

0.853
0.782
0.836
0.888

5
4
2

0.365-.644
0.540-.817
0.819-.819

0.751
0.851
0.885
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ตัวแปร
ปัจจัยด้านวิชาการ
ด้านหลักสูตร
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านการนิเทศการศึกษา
ด้านการวัดผลประเมิน
ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
ด้านโครงสร้าง
ด้านมาตรฐาน
ด้านการยอมรับ
ด้านการสนับสนุน
ด้านความผูกพัน
ประสิ ทธิผลโรงเรี ยน
การปรับเปลี่ยนและการพัฒนา
การแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ยนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง

จานวนข้ อ

ค่าอานาจจาแนก
รายข้ อ (r)

ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ

5
4
4
3

0.562-.775
0.700-.815
0.487-.715
0.639-.753

0.864
0.889
0.816
0.821

4
4
3
4
4

0.702-768
0.599-.706
0.674-.788
0.278-.751
0.622-.823

0.879
0.817
0.840
0.757
0.879

4
4
4
4

0.595-.764
0.594-.728
0.224-.831
0424-651

0.847
0.827
0.768
0.746

3

0.776-.821

0.900

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยจัดส่ งแบบสอบถามไปทางไปรษณี ยโ์ รงเรี ยนละ 1 ฉบับ
จานวน 300 แห่งโดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลโรงเรี ยนละ 1 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 24 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 82.33
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเ คราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คการวิเ คราะห์แบบจาลองโครงสร้ างสมการโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL ซึ่ งได้ทาการตรวจสอบการกระจายของตัวแปรเชิ งประจักษ์ (Manifest
variable) ข้อมูลที่เหมาะสมในการนามาวิเ คราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คดังกล่าว ควรจะมีการแจกแจงเป็ น
แบบปกติ (Normal distribution) และต้องทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิ งประจักษ์
ที่ทาการศึกษาทุกคู่ เพื่อตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson product moment corrlation, r)

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

82

สรุ ปผลการวิจยั
แบบจาลองตามสมมุติ ฐานยังไม่มีค วามกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ มี ค่าดัชนี ค วาม
กลมกลืน (Fit index) เท่ากับ  2 = 523.73 ภายหลังดาเนินการปรับแก้แบบจาลอง ให้มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยได้ตดั เส้นทางความสัมพันธ์ออก 4 เส้นทางได้แก่ 1) ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า
แบบแลกเปลี่ยน (Trasec) ที่ส่งผลทางตรงต่อปั จจัยด้านวิชาการ (Acade) 2) ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าแบบ
ปฏิรูป (Trafro) ที่ส่งผลทางตรงต่อปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน (Envir) 3) ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าแบบ
ปฏิรูป (Trafro) ที่ส่งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน (Effic) และ 4) ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยน (Trasec) ที่ส่งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน (Effic) และยอมให้ความคลาดเคลื่อน
ของความแปรปรวนของตัวแปรเชิงประจักษ์ จานวน 24 คู่ ให้มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งพบว่า แบบจาลอง
ปรับแก้ (Adjusted model) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ (  2 = 1.42)
กัลยา วานิ ชย์บญั ญชา (2556) เสนอว่า ให้พิจารณาค่า  2 /df แทนค่าสถิติ  2 หากค่าสถิติ  2 /df มี
ค่าน้อยกว่า 2.00 ก็แสดงว่าผ่านเกณฑ์ความกลมกลืนในการวิจยั ครั้งนี้  2 /df = 1.42 ก็แสดงว่า ดัชนี
ดังกล่ าว ผ่านเกณฑ์ความกลมกลื นโดยพบว่า ตัวแปรในแบบจาลองสมการโครงสร้ างดังกล่ าว มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ ทางตรง ทางอ้อม และอิทธิ พลโดยรวมของตัวแปรแฝงใน แบบจาลอง
สมการโครงสร้างปรับแก้ (Adjusted model) แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize
score)

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิผล
ของโรงเรี ยน
(effic)
ปัจจัยด้าน
บรรยากาศ
โรงเรี ยน
(envir)

R2

.90

ความ
สั มพันธ์

ปัจจัยด้าน
วิชาการ
(acade)

ทางตรง
ทางอ้อม
โดยรวม
ทางตรง
ทางอ้อม

.59*
.32*
.92*
.89*

โดยรวม

.89*

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้าน
ปัจจัยภาวะ
บรรยากาศ
ผู้นาแบบ
โรงเรียน
ปฏิรูป
(envir)
(trafro)

ปัจจัย
ภาวะผู้นา
แลกเปลีย่ น
(trasec)

.36*
.36*

.80*
.80*

.03
.03
.07

.78*

.90
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)

ตัวแปรตาม

R2

ความ
สั มพันธ์

ปัจจัยด้าน
วิชาการ (acade)

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้าน
ปัจจัยภาวะ
บรรยากาศ
ผู้นาแบบ
โรงเรียน
ปฏิรูป
(envir)
(trafro)
.88*

ปัจจัยภาวะ
ผู้นา
แลกเปลีย่ น
(trasec)

ปัจจัยงานด้าน
ทางตรง
วิชาการ
.77
ทางอ้อม
(acade)
โดยรวม
.88*
 2 = 226.50, df = 159, p-value = .00035;  2 / df = 1.42; RMSEA = .042; RMR = .0098 ;SRMR = .026; CFI =
1.00; GFI = .92; AGFI = .88; CN = 202.09
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
.88
*

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป

.59*

ปัจจัยด้านวิชาการ

ประสิ ทธิผลโรงเรี ยน

.89*
.36*
.07

บรรยากาศโรงเรี ยน

ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ

แบบแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภาพที่ 2 แบบจาลองสมการโครงสร้างปรับแก้ (Adjust model)
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวนามาสรุ ปผลตามสมมุติฐานได้
ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงให้เห็นว่าแบบจาลองปรับแก้ (Adjust model) มีความกลมกลืนกับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยพบว่ า ตัว แปรในแบบจ าลองสมการโครงสร้ า งดัง กล่ า ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
1. ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป ไม่ได้มีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชน
ระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร แต่พบว่ามีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยนและ
ปัจจัยด้านวิชาการ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไป
ตามตามสมมุติฐานการวิจยั ในข้อ 1 บางส่ วน
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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2. ปั จจัย ด้า นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย น ไม่ มีอิทธิ พ ลทางตรงต่ อประสิ ทธิ ผ ลโรงเรี ย น
เอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร และไม่มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน
และปัจจัยด้านวิชาการ
3. ปั จจัยด้านวิชาการ มี อิทธิ พลทางตรงต่ อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยใน
กรุ งเทพมหานคร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 59 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
อิทธิ พลทางอ้อมผ่านปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.32 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยน มีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชนระดับ
ปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.36 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผล
1. ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป ไม่ได้มีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผล
โรงเรี ยนเอกชนระดับ ปฐมวัย ในกรุ ง เทพมหานคร แต่ พ บว่ า มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มผ่ า นปั จ จัย ด้า น
บรรยากาศโรงเรี ยน และปั จจัยด้านวิชาการซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานบางส่ วน เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร
คนเดียวที่มีทกั ษะการนาการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถที่จะทาให้โรงเรี ยนเกิดประสิ ทธิ ผลได้ แต่จะต้อง
อาศัยภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป เพื่อผลักดันให้ปัจจัยด้านวิชาการของโรงเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิ ศทาง
ที่ ดีข้ ึ น ส่ งเสริ มให้เกิ ดลักษณะของการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เน้นความเป็ นเลิศวิชาการทั้งด้าน
เนื้ อหาการจัดการเรี ยนการสอน และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ จึ งจะส่ งผลไปยังประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน และในขณะเดียวกันปัจจัยด้านวิชาการยังส่ งผลทาให้เกิดการพัฒนาปั จจัยด้านบรรยากาศของ
โรงเรี ยน จะทาให้ครู ในโรงเรี ยนเกิดความรู ้สึกว่า กาลังทางานในองค์กรที่ มีความเพียบพร้อมด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก มีโครงสร้างการทางานที่ เป็ นองค์กรทางการศึกษาปฐมวัย แล้วบรรยากาศจึงจะ
ผลักดันทาให้โรงเรี ยนเกิดประสิ ทธิ ผล (Avolio, Waldman & Yammarino, 1991; Burns, 1978) กุลยา
ตันติผลาชี วะ (2542), และสุ ทธนา ฮัน่ เกียรติพงษ์ (2552) ได้อธิ บายคล้ายกันว่า ผูบ้ ริ หารที่มุ่งให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถจะทาให้โรงเรี ยนเกิ ดการพัฒนาได้ แต่ผบู ้ ริ หารจะต้องมุ่งเน้นทาให้เกิ ด
บรรยากาศแห่ งการเป็ นวิชาการให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยนก่อน ทาให้ครู ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ใน
การผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
2. ผลการวิ จัย พบว่ า ปั จจัย ด้า นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย น ไม่ ไ ด้มีอิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร และไม่มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านปั จจัยด้าน
บรรยากาศโรงเรี ยน และปั จจัยด้านวิชาการไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน เป็ นเพราะว่าการเป็ นผูน้ าที่ เน้น
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การแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์กบั ครู เพื่อจูงใจให้เกิดการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่สามารถทา
ได้จริ งในบริ บทโรงเรี ยนแหมือนกับบริ ษทั เอกชน (Beare, 1989) เพราะว่าบริ บทโรงเรี ยน ครู แต่ละคน
มักจะตระหนักในบทบาทและหน้าที่ โดยเฉพาะกับนักเรี ยนปฐมวัย ซึ่ งทาให้แรงผลักดันในการทางาน
ของครู ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั เงิ นเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ ที่ เสนอโดยผูบ้ ริ หารเพียงเท่านั้น สอดคล้องกับ
Adair (2003) ที่ อธิ บายว่า องค์กรทางการศึ กษา ผูบ้ ริ หารไม่ควรแสดงบทบาทเหมือนเดียวกับองค์กร
ทางธุ รกิ จ เพื่ อจูงใจครู ให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แต่ จะต้องเน้นการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางานให้เกิ ด
ขึ้นกับครู เพื่อให้แสดงพฤติกรรมการทางานตามศักยภาพที่แท้จริ งสอดคล้องกับอัครเดช นี ละโยธิ น
(2546) ได้อธิ บายในงานวิจยั ว่า โรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนถึ งแม้จะเป็ นองค์กรที่ มุ่งหวังผลกาไร แต่ ผู ้
ประกอบอาชี พดังกล่าวซึ่ งได้รับการหล่อหลอมให้มีความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ และความ
เข้าใจถึงธรรมชาติและความต้องการของเด็กปฐมวัย จึงทาให้โรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยมุ่งเน้นใน
เรื่ องการดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนมากกว่าการมุ่งหวังผลกาไร
3. ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านวิชาการ มีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชน
ระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานคร และมีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านปั จจัยด้านบรรยากาศโรงเรี ยนเป็ นไป
ตามสมมติ ฐาน เพราะว่า ความเป็ นวิชาการคื อหัวใจของโรงเรี ยน และหน้าที่หลักที่ โรงเรี ยนจะต้อง
พัฒนานักเรี ยนให้มีความพร้อมทางพัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งในการจัดการสอนของครู ควรเป็ นไป
ตามหลักวิชาการทางการศึ กษาปฐมวัย โรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนระดับปฐมวัยที่ มี ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และนวัต กรรมการสอนปฐมวัย จึ งสามารถผลักดันให้เ กิ ด ประสิ ทธิ ผลได้ และความเป็ น
วิชาการดังกล่าว ยังก่อให้เกิ ดบรรยากาศในการทางานร่ วมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของปรี ยาพร
วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2544) ที่ เ สนอว่า การบริ หารด้า นวิช าการ ซึ่ ง มี ข อบเขตครอบคลุ มในเรื่ อ งของ
หลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมครู การนิ เทศการศึ กษา การ
เผยแพร่ งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจยั การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ของสถานศึกษา เป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
ให้เกิดประสิ ทธิ ผล
4. ผลการวิ จัย พบว่า ปั จจัย ด้านบรรยากาศโรงเรี ย น มี อิทธิ พ ลทางตรงต่ อประสิ ทธิ ผ ล
โรงเรี ย นเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานครเป็ นไปตามสมมติ ฐานเพราะว่าบรรยากาศของ
โรงเรี ยนที่ ดีน้ นั จะผลักดันทาให้ทรัพยากรทางการบริ หารที่ มีอยู่ โดยเฉพาะครู ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่
สาคัญ เกิดการมีส่วนร่ วมในองค์กร และแสดงพฤติกรรมการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพออกมาได้ ซึ่ งจะ
เป็ นผลทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงองค์กรในระยะยาว สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Ash and Persall
(2000), Brewer (1995) ที่เสนอคล้ายกันว่า บรรยากาศขององค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู
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โรงเรี ยนที่ มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านการสอนเพียงพอ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนครู กบั ผูบ้ ริ หาร
เป็ นไปด้วยดี จะช่วยส่ งเสริ มให้ครู พฒั นาทักษะการสอน และตระหนักถึงความสาคัญ บทบาทหน้าที่
ของการเป็ นครู ปฐมวัยที่ดี
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรพัฒนาผูบ้ ริ หารด้วยการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่มีความชัดเจนในการพัฒนา
และส่ งเสริ มผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัย ให้มีภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป
2. ควรพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครู เช่ น สนับสนุนให้ครู ไปศึกษาดูงาน อบรมเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการศึ กษาปฐมวัย รู ปแบบการสอน เทคนิ คการสอนแบบต่างๆ การพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา การวัดและประเมินพัฒนาการตามสภาพจริ ง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรเปรี ยบเที ยบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลอง (Invariance structural equation
model) ระหว่างโรงเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนระดับปฐมวัยในกรุ งเทพมหานครที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่
เพื่อดูความคงทน (Robust) ของแบบจาลองที่พฒั นาขึ้น
2. ควรศึกษาตัวแปรด้านแรงจูงใจในการทางานของครู และบุคลิกภาพของครู ดา้ นการเป็ น
คนใจเย็น อ่อนน้อมถ่อมตน ในฐานะตัวแปรเชิงสาเหตุเพิ่มเติม
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