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การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
EFFECTIVE KEY PERFORMANCE INDICATOR DEVELOPMENT OF SCHOOL
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
โครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อสร้างคู่มอื การใช้ตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 การดาเนินการมีสามระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สอง การทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ระยะที่สาม การสร้างคู่มือ
การใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จานวน 420 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรง ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ โดยวิธี
สัมประสิทธิ์ แอลฟา ของ Cronbach เท่ากับ 0.99
ผลการวิจัย พบว่า
1. ตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย 70 ตัวบ่งชี้ จาแนกเป็น ความพึงพอใจในการทางาน จานวน 19 ตัวบ่งชี้
ความสามารถในการพัฒนานักเรียน จานวน 11 ตัวบ่งชี้ บรรยากาศของโรงเรียน 22 ตัวบ่งชี้ และการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ จานวน 18 ตัวบ่งชี้
2. โมเดลโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 70.81 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 71
ค่านัยสาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.484 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ
0.000 (Chi-square = 70.81 df = 71 ค่า P = 0.484 ค่า GFI = 0.98 ค่า AGFI = 0.96 ค่า RMSEA = 0.000)
3. การสร้างคู่มอื การใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
** คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*** ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนกุง
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The purpose of this research were to develop the effective key performance indicator of schools to test the
consistency of developed effective structure model of schools with empirical data and to develop effective key
performance indicator handbook of schools under Nongkhai Primary Educational Service Area office 2. The process of
this study was divided in to 3 phases: phases 1) the development of the effective key performance indicator of schools
by employing related documentary and research analysis, phase 2) the testing of effective structure model of schools
by using confirmatory factor analysis, phase 3) the development of effective key performance indicator handbook of
schools which the data were collected from 420 administrators and teachers of schools under Nongkhai Primary
Educational Service Area office 2. The collected data were analyzed by software program. Five rating scale
questionnaire with validity value between 0.60-1.00 and reliability value by using Cronbach's Alpha Coefficient at 0.99
was employed as research instrument.
The findings revealed that:
1. The effective key performance indicator handbook of schools under Nongkhai Primary Educational Service
Area office 2 comprised of four core components, 17 subcomponents, and 70 indicators which can be distinguished as
19 indicators for work satisfaction, 11 indicators for students improvement competency, 22 indicators for school
environment, and 18 indicators for learning organization.
2. The effective structure model of schools under Nongkhai Primary Educational Service Area office 2 was
consistent with empirical data with Chi-square value = 70.81, degree of freedom (df) = 71, statistical significance (Pvalue) = 0.484, Goodness of fit index (GFI) = 0.96, and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.000.
3. The development of effective key performance indicator handbook of schools under Nongkhai Primary
Educational Service Area office 2 the appropriated level is in the highest.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ไว้หลายมาตรา เช่น ในมาตรา 80 วรรค (3) ความว่า “รัฐต้องดาเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” และในมาตรา 49 ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” จากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังกล่าว แสดงถึงเจตนารมณ์ใน
การปฏิรูปการศึกษาโดยพัฒนาให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
โรงเรียนในฐานะองค์การทางการศึกษาเป็นหน่ วยงานที่สาคัญที่สุดทางการศึกษาเพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน ผลของการดาเนิน งานจัดการศึกษา จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการดาเนินงานและการจัดการของโรงเรียน
ผู้บริหารของโรงเรียนและครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการนาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาพัฒนาโรงเรียน “คน” เป็นทรัพยากรที่สาคั ญที่สุดในการบริหารงาน เพราะคนเป็น
ผู้ใช้ปัจจัยการบริหาร ดังนั้น ในการดาเนินงานการบริหาร การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียน ตั้งแต่การวางแผน
การดาเนินงาน การติดตามการประเมินผล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการกระจายอานาจการบริหารแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนการจัดการศึกษาจะประสบผลสาเร็จได้ต้องมีสถานศึกษาที่ดี ซึ่งสถานศึกษา
ที่ดีนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารสถานศึกษาตามแนวทาง
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้บริหารสถานศึ กษาต้องเป็นผู้นาการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ และจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูต้องมีความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ความรู้ ความสามารถ และทักษะ หรือที่เรียกว่า
สมรรถนะของบุคคล เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ใช้เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผลของโรงเรียนจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความสาเร็จของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีว่า โรงเรียนได้ดาเนินการบริหาร
จัดการ ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายเพียงใด ซึ่งการพิจารณาว่า โรงเรียนมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ตัวบ่งชี้ที่สาคัญคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และอื่น ๆ เช่น บรรยากาศของโรงเรียน การดาเนินการบริหารจัดการ ในแนวคิดของ
มอทท์ (Mott, 1972) กล่าวว่า การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลเพียงใดพิจารณาได้จากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ซึ่งพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารจะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ไ ด้ เพราะผู้ บริ ห ารคื อ กลไกส าคั ญ ที่ จ ะทาให้ ก ารด าเนิน งานของโรงเรี ย น
มีประสิ ทธิภ าพและสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ทั้ ง นี้ ผู้ บริ ห ารมีอ านาจและหน้า ที่ใ นการกาหนดนโยบาย และตั ดสิ น ใจ
ในโรงเรียนภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่อย่างจากัด ซึ่งหากผู้บริหารมีแนวทางจัดการที่ ดี หรือมีมาตรฐาน ย่อมส่งผลให้โรงเรียน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการศึกษาของนักเรียนดีขนึ้
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นเครื่องบ่งชี้ความสาเร็จของการบริหารงานของโรงเรียน ทาให้โรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ได้ จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึ งสนใจศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์การปรับปรุง
พัฒนางานด้านต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การปฏิบัตงิ านให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย

ความมุ่งหมายของการวิจัย

บัณ

1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่อสร้างคู่มอื การใช้ตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2
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การให้สิ่งตอบแทนอย่างยุติธรรม
สภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน

นค
ร

ไทย

สก
ล

ความพึงพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถ
ในการพัฒนา
นักเรียน

นักเรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ

าล
ัยร
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นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึน้
สภาพแวดล้อมทั่วไป

ประสิทธิผล
ของโรงเรียน

าว
ิทย

บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน

บรรยากาศ
ของโรงเรียน

ระบบการจูงใจ

มห

ความปลอดภัย

ยา

ลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การเรียนรู้

ภัฏ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

ฑิต
วิท

วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
โครงสร้างที่เหมาะสม

การเป็น
องค์การแห่ง
การเรียนรู้

บัณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 102 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 972 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 420 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random
sampling)
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีทั้งหมด 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโพนพิสัย
อาเภอเฝ้าไร่ และอาเภอรัตนวาปี ใช้ทั้ง 3 อาเภอเป็นหน่วยสุม่ โรงเรียน
2.2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 ของจานวนโรงเรียนในแต่ละอาเภอ ได้กลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนทั้งหมด 60 โรงเรียน
2.3 กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นหน่วยตัวอย่าง โรงเรียนละ 1 คน ได้จานวนทั้งหมด 60 คน
2.4 สุ่มตัวอย่างครูผู้สอน โดยการเทียบอัตราส่วนบัญญัติไตรยางค์ ได้จานวนครูผู้สอนทั้งหมด 360 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จานวน 420 ฉบับ
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
1. วิธีรวบรวมข้อมูล
1.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ถึงผู้อานวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
1.2 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารและครูผู้สอน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ และสอดซองจดหมายติดแสตมป์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับ และขอความ
อนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์ และหากพบว่าโรงเรียนใดยังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามกาหนด
ผู้วิจัยจะส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้งและจะส่งทางไปรษณีย์ดว่ น (EMS) จนได้รับแบบสอบถาม
ครบตามจานวนที่ต้องการ 420 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
1.3 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิตติ อ่ ไป
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ เพศ ตาแหน่ง วุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)
2.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation)
3. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ค่าไคสแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชั่นความสอดคล้อง
มีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไคสแคว์ มีค่ าต่ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
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1. ค่าไค-สแคว์ (2)

2 ที่ไม่มนี ัยสาคัญหรือค่า p - value สูงกว่า 0.05 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้อง
มีค่าตัง้ แต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
มีค่าตัง้ แต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
มีค่าต่ากว่า 0.05
มีค่ามากกว่า 200
เท่ากับหรือมากกว่า 0.70
เท่ากับหรือมากกว่า 0.30
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2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า RMSEA
5. ค่า CN
6. ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสาหรับ
องค์ประกอบหลัก
7. ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสาหรับ
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้

ระดับการยอมรับ
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ตาราง 1 สรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
สถิตทิ ี่ใช้วัดความสอดคล้อง

าล
ัยร
าช

ภัฏ

สก
ล

นค
ร

3.2 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness–of-fit Index : GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่าง
ฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น ความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่า
ตัง้ แต่ 0.90 - 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.3 ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-fit Index : AGFI) ซึ่งนา GFI มาปรับแก้
โดยคานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจานวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 - 1.00
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.4 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation :
RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้าง ซึ่งค่า RMSEA ต่ากว่า 0.05
แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.5 ค่า CN (Critical N) เป็นดัชนีที่แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลได้ CN ควรมีค่ามากกว่า 200
3.6 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.70 สาหรับองค์ประกอบหลัก
2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สาหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ก ารพั ฒนาตัว บ่งชี้ ประสิทธิผลของโรงเรียน สั งกัด สานั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 การพัฒนาจากสเกลองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square : 2) มีค่าเท่ากับ 70.81 ไม่มีนัยสาคัญ ค่า df เท่ากับ 71 เมื่อพิจารณาค่า 2/df มีค่าเท่ากับ
0.997 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ต่ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
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(RMSEA) เท่ากับ 0.000 (Chi-square = 70.81 df = 71 ค่า P = 0.484 ค่า GFI = 0.98 ค่า AGFI = 0.96 ค่า RMSEA =
0.000) ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 โมเดลประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคงคาย เขต 2

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดตัวบ่งชี้หรือกาหนดนโยบาย สามารถนาวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามวิธีการ
นี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชีใ้ นเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้
2. ตัวบ่งชีข้ องประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถแสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้
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3. ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจัยครั้งนีไ้ ปเป็นกรอบในการ
ตรวจสอบประสิทธิผลของโรงเรียนได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีการวิจัยโดยแยกขนาดของโรงเรียน เพื่อให้
ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความชัดเจนยิ่งขึน้
2. ควรทาการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจาก
งานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อให้โรงเรียนมีประสิทธิผลของโรงเรียน
มากยิ่งขึ้น
3. ควรจะมีการนาตัวบ่งชี้ทั้ง 70 ตัวบ่งชี้ดังกล่าว ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วติดตามผลการใช้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร (Action Research)
4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดอื่น เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ประสิทธิผล
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