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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน 2) เพื่อ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
และ3) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนที่มีการก่อตั้งตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป (เปิดสอนวิชาสามัญตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง
ระดับมัธยมศึกษา) ในเขตภูมิภาคใต้ (โรงเรียนมูลนิธิที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด) 5 แห่ง 7
โรงเรียน ได้แก่ รองผู้อ�ำนวยการ จ�ำนวน 27 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 55 คน ด้วยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และครูผสู้ อน จ�ำนวน 226 คน ทีไ่ ด้มาจากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน แบบมีโครงสร้าง และน�ำข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์มา
เสนอในการสนทนากลุม่ จ�ำนวน 10 คนเพือ่ เป็นการยืนยันข้อมูลในการจัดท�ำแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และ
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรู
แบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�ำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร รองลงมา คือ นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน
และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (2) ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน ได้แก่ ลักษณะองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
โดยมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ 0.50 แต่ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม : ประธานที่ปรึกษา
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โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -1.65 และลักษณะสภาพแวดล้อมยังได้รับอิทธิพลทางตรงและทาง
อ้อมโดยมีลักษณะบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 1.14 และลักษณะบุคคล
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมส่งผ่านภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.44 และ ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารไม่ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนเอกชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -3.34 และ(3) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไคสแควร์ χ2 มี
ค่า 43.62 ที่ p-value =1.000 เมื่อพิจารณา χ2/ df เท่ากับ 92 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสมบูรณ์
ค่า GFI เท่ากับ 0.98 ค่า AGFI เท่ากับ 0.97 ส่วนค่า RMSEA เท่ากับ 0.000 และค่า CN เท่ากับ 894.40
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ปัจจัยที่ส่งผล, ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน

Abstract
The research aimed to 1) study the effectiveness of private school administration;
2) develop the causal relationship of factors affecting the effectiveness of private school
administration and 3) examine the consistency of the causal relationship model of factors
affecting the effectiveness of private schools administration established in a foundation
from under the office of the private education commission. Researchers have chosen
schools that have been established for 20 years or more. To the secondary level) in the
southern region five of the seven schools are 27 deputy directors, 55 group leaders, 226
sample selection methods, and 226 teachers. It comes from a multi-stage randomization.
Data were collected by interviews with 10 experts. The findings from the interviews were
presented in a group discussion of 10 questionnaires to confirm the data. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product
moment correlation coefficient. A statistical package was employed to conduct a
confirmatory factor analysis and to verify the goodness-of-fit between the hypothesized
model and the empirical data.
Research results were as follows: 1. Level of effectiveness of the private school
management established in foundation form the office of the private education commission
most of them are in the high level. The personnel development variable was the high
level. The personal development variable was the highest, followed by innovation and
learning media. Quality students and the involvement of parents and community.2) Factors
influencing the effectiveness of private schools are organizational characteristics that indirectly
influence is -0.02 and the environmental characteristics and influenced directly and indirectly.
The coefficient of influence was 1.14 and the personality direct and indirect influences
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are passed through the leadership of the management. The coefficient of influence was
0.44 and the managerial leadership of the management did not directly affect the
effectiveness of the private school administration. The coefficient of influence was -3.34.
The causal relationship of factors affecting the effectiveness of private school administration.
Established as a foundation. The office of the Private Education Commission Be consistent
with empirical data. The data analysis revealed the validation of fitted model yielded a
Chi-square of 43.62, p-value =1.000, χ2/df = 92, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.000
and CN = 894.40.
Keywords: Causal Relationship Model, Factor Affecting, Effectiveness Of Private School
Administration
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บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมากจนเกิดภาวะวิกฤติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้าน
การเมืองและด้านการศึกษา โดยเฉพาะปัญหาในการบริหารและการจัดการศึกษาที่ยังไม่สามารถพัฒนา
คนไทยให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งไม่
สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ในสังคมโลก โดยพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 การจัดการศึกษาเอกชนแบ่งออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเอกชนการ
ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเอกชนนานาชาติ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชนสอนศิลปะ
โรงเรียนเอกชนอาชีวะนอกระบบ โรงเรียนเอกชนสอนดนตรี โรงเรียนเอกชนสอนศิลปะ โรงเรียนเอกชน
กวดวิชา ทั้งนี้โครงสร้างการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนแต่ละประเภทจะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียน และโรงเรียนเอกชนทุกแห่งจะได้รับการอุดหนุนงบ
ประมาณจากรัฐบาลในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของโรงเรียนเอกชนนั้น ๆ ซึ่งโรงเรียนเอกชน
บางแห่งยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาอีกด้วย
(ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2551) ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนเอกชนประสบปัญหาที่
ส�ำคัญหลายประการ จากรายงานการพิจารณาศึกษาเรือ่ งนโยบาย ยุทธศาสตร์ ส�ำหรับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาการศึกษาเอกชนให้เข้มแข็งของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาเอกชน (ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา,
2556) จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ พบปัญหาของโรงเรียน
เอกชนสรุปได้ดังนี้ 1) ความไม่เท่าเทียมและเสมอภาคกับครูของภาครัฐในเรื่องของค่าตอบแทนวิทยฐานะ
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการไหลไปสูภ่ าครัฐโดยเฉพาะมีการสอบและเรียกบรรจุครูในระหว่าง
ภาคเรี ย นท� ำ ให้ โรงเรี ย นเอกชนต้ อ งรั บ ครู ที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เข้ า มาใหม่ เ พื่ อ ทดแทน
กระบวนการบรรจุ และจ้างครูตา่ งชาติมคี วามยุง่ ยากและล่าช้า 2) การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยรายหัว
ของนักเรียนในปัจจุบนั ยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ป็นจริงในปัจจุบนั โดยเฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบ
กับค่าใช้จา่ ยรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐซึง่ ได้รบั การจัดสรรทีส่ งู กว่า 3) เนือ่ งจากการจัดการศึกษา
เอกชนมีขอบข่ายทีก่ ว้างขวางครอบคลุมทัง้ โรงเรียนในระบบและนอกระบบ แต่กฎหมายก�ำหนดโครงสร้าง
การบริหารให้มเี พียงกลุม่ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนซึง่ เป็นส่วนราชการหนึง่ ในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเท่านั้น โครงสร้างการบริหารงานเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนด้อยประสิทธิภาพไม่
ว่าจะเป็นด้านบุคลากร งบประมาณ และ 4) นโยบายการปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทของ
รัฐบาลเป็นภาระทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้แก่โรงเรียน นอกจากนีโ้ รงเรียนเอกชนยังได้รบั ความเดือดร้อน และไม่เป็นธรรม
จากการถูกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขอยกเว้นอากรน�ำเข้าสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษามีขั้นตอน
มาก และนโยบายการรับนักเรียนของรัฐส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารการศึกษาของเอกชน เช่น
การรับนักเรียนรอบสอง/สาม หรือขยายห้องเรียนของรัฐตามความต้องการของผูป้ กครอง ไม่มกี ารก�ำหนด
สัดส่วนระหว่างรัฐและเอกชนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม
ด้านวิชาการไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียมกับสถานศึกษาของภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิชา วิริยมานุวงษ์
(2554, น.3) กล่าวว่า การลาออกของบุคลากรก็เป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพราะการลาออกของครูเป็นการ
สูญเสียบุคลากรเฉพาะทางที่มีความช�ำนาญในวิชาชีพ ไม่สามารถหาบุคลากรอื่น มาทดแทนได้โดยง่าย
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ท�ำให้การลาออกของบุคลากร เป็นปัญหากับโรงเรียนเอกชนครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รบั
การพัฒนาอย่างทั่วถึงรัฐมีการสอบและเรียกบรรจุครูระหว่างภาคการศึกษาท�ำให้ครูที่สมัครสอบไม่มา
ท�ำการสอนในวันสมัครสอบและช่วงวันทีม่ กี ารสอบและครูทสี่ อบแข่งขันได้ตอ้ งลาออกจากโรงเรียนเอกชน
กะทันหันเพือ่ ไปบรรจุเป็นข้าราชการครูทงั้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาคการศึกษาซึง่ ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเอกชน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรที่จะด�ำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาการลา
ออกของครูเช่นเดียวกับองค์การประเภทอื่น ๆ
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน จึงมี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นการบริหารของโรงเรียนเอกชนว่ามีปจั จัยใดบ้างทีส่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ โดยเฉพาะการศึกษาปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญมากที่สุดและเป็นหัวใจส�ำคัญในการจัดการศึกษา อันจะสอดรับกับ
สภาวการณ์ของโรงเรียนเอกชน จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิในปัจจุบัน ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยหรือตัวแปรที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนเอกชน ได้แก่
ลักษณะขององค์การ ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะบุคคล และภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
Steers (2005) ได้ระบุถึงปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิต่อประสิทธิผล องค์การ ซึ่งจ�ำแนกออกได้เป็น 4 ลักษณะ
คือ 1) ลักษณะขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง และ เทคโนโลยี 2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม
ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอก และ สภาพแวดล้อมภายใน 3) ลักษณะของบุคคลในองค์การ
ประกอบด้วย ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การ และ ผลการปฏิบัติงาน 4) ลักษณะของนโยบายการ
บริหาร และ การปฏิบัติ ประกอบด้วย การก�ำหนดเป้าหมายทางกลยุทธ์ การจัดหา และ ใช้ทรัพยากร การ
สร้างสภาพแวดล้อมส�ำหรับการปฏิบัติงาน ที่เชื่อต่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการติดต่อ
สื่อสาร ภาวะผู้น�ำ และ การตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการปรับตัวขององค์การที่ได้รับผลกระทบต่อ
ความเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ นวัตกรรมขององค์การสอดคล้องกับ (เพ็ญพักตร์ ภูศ่ ลิ ป์, 2557) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ระดับประถม
ศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน 1) การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรูข้ องโรงเรียน 2) การรักษาความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างครู นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน 3) การก�ำหนด
เป้าหมายและสร้างความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน 4) การพัฒนาวิชาชีพครู 5) การสร้างนวัตกรรมทาง
วิชาการ และ(6) การก�ำกับติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่ามี
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
เพื่อน�ำสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียน และน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในระดับโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งใน
รูปแบบมูลนิธิ ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สมมติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีดังนี้
1.1 ลักษณะองค์การส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
เอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผ่านภาวะ
ผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
1.2 ลักษณะสภาพแวดล้อมส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
เอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผ่านลักษณะ
บุคคล
1.3 ลักษณะบุคคลส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผ่านภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหาร
1.4 ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
เอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย 1. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง แล้วน�ำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ3. น�ำข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มา
พัฒนาสร้างแบบสอบถาม
ระยะที่ 2 ตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รองผู้อ�ำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่
จัดตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2559 จ�ำแนก
เป็นรองผู้อ�ำนวยการ จ�ำนวน 27 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 55 คน และครูผู้สอน จ�ำนวน
591 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 673 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ รองผู้อ�ำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน
เพื่อก�ำหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
แต่ละระดับชั้น และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ดังนี้ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 27 คน ด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 27 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จ�ำนวน 55 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 55 คน และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ จ�ำนวน 591 คน ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน จ�ำนวน 226 คน โดยใช้ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) และแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมดจ�ำนวน 308 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบบสัมภาษณ์มี 3 ข้อ
คือ ข้อที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารของโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ ข้อที่ 2 ข้อมูลเกี่ยว
กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ และข้อที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ
ระยะที่ 2 แบบการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลมาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วน�ำมาก�ำหนดหัวข้อประเด็นและแนวค�ำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดหัวข้อ
ประเด็น และแนวค�ำถามจากวัตถุประสงค์ในการวิจัย และปัญหาในการวิจัยออกเป็นร่างแนวค�ำถามย่อย
แล้วน�ำแนวค�ำถามย่อยที่ร่างไว้มาเรียบเรียงเป็นข้อค�ำถาม จัดล�ำดับ และผูกเรื่องราว เพื่อท�ำการสนทนา
กลุ่มให้เป็นขั้นตอน และจัดล�ำดับความคิดเห็นให้เป็นหมวดหมู่หรือหัวข้อใหญ่ แล้วน�ำมาจัดท�ำเอกสาร
ประกอบการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน โดยแบบการสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่
1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ และ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ
ระยะที่ 3 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert
Scales) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเพื่อตรวจสอบสถานภาพหรือคุณสมบัติทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล โดย
ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต�ำแหน่ง และ
ประสบการณ์การท�ำงาน มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่
จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อจัดระดับการปฏิบัติ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 70
ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบ
มูลนิธิ เพื่อจัดระดับความส�ำเร็จประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 30 ข้อ
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้สำ� หรับวิเคราะห์สถิตพิ นื้ ฐานของตัวแปร
แฝง 5 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จ�ำนวน 16 ตัว
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Person’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าข้อมูลเหมาะสมที่
จะน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้หรือไม่ ซึ่งตัวแปรที่จะน�ำมาวิเคราะห์จะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่น้อย
กว่า .30
3. การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
ศึกษาและเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรอิสระทีม่ ตี อ่ ตัวแปรอืน่ ๆ และศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทาง
อ้อมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่
จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบตามทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และเปรียบเทียบดัชนีวัดความสอดคล้องของรูปแบบประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี
ไลค์ลิฮูดสูงสุด ใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Lisrel Model) ประกอบด้วยค่าสถิติไค-สแควร์ ค่าสถิติไคส
แควร์สัมพัทธ์ ดัชนี GFI AGFI RMSEA และ CN พลูพงศ์ สุขสว่าง (2557, น.141) ซึ่งพิจารณาโดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
χ2
ไม่ควรมีนัยส�ำคัญ
2
χ / df
ไม่ควรเกิน 2
GFI
มีค่ามากกว่า 0.95
AGFI
มีค่ามากกว่า 0.95
RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05
CN
มีค่ามากกว่า 200

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวแปรวิเคราะห์เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.1 การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ใน
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รูปแบบทั้งหมด 16 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยลักษณะบุคคลมีค่า
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ลักษณะองค์การ ส่วนประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
2.1 ลักษณะองค์การ พบว่า มีอิทธิพลทางอ้อม ผ่านภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
โดยมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ 0.50 ซึง่ เป็นค่าอิทธิพลทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 แต่ไม่มอี ทิ ธิ
ทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.02 ซึ่งเป็น
ค่าอิทธิพลทีไ่ ม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 เมือ่ พิจารณาค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตจะเห็น
ว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเรียงล�ำดับความส�ำคัญจากมากไป
หาน้อย คือ การใช้เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ และองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามล�ำดับ โดยมีค�่ำน�้ำหนัก
2
องค์ประกอบเท่ากับ 0.46, 0.43 และ 0.41 ตามล�ำดับ ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์ ( R ) อยูร่ ะหว่าง
0.49 - 0.78
2.2 ลักษณะสภาพแวดล้อม พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ผ่านลักษณะบุคคล
โดยมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ 1.14 ซึง่ เป็นค่าอิทธิพลทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เมือ่ พิจารณา
ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตจะเห็นว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ตัวแปรทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักองค์
ประกอบเรียงล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปหาน้อย คือ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศ
โรงเรียน และวัฒนธรรมองค์การ ตามล�ำดับ โดยมีคำ�่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.54,0.50และ 0.50 ตาม
2
ล�ำดับ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์( R ) อยู่ระหว่าง 0.72 - 0.86
2.3 ลักษณะบุคคล พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมผ่านภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหาร โดยมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ 0.44 ซึง่ เป็นค่าอิทธิพลทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 เมือ่
พิจารณาค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มี
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเรียงล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปหาน้อย คือความคาดหวังต่อผู้เรียน ความเป็น
ครูมืออาชีพ และความผูกพันต่อองค์การ ตามล�ำดับ โดยมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.51, 0.44
2
และ0.41 ตามล�ำดับ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ( R ) อยู่ระหว่าง 0.63 - 0.89
2.4 ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร พบว่า อิทธิพลทางตรงไม่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารโรงเรียนเอกชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -3.34 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่ไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เมือ่ พิจารณาค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเรียงล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนา
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน การมุ่งเน้นงานวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพครู ตาม
ล�ำดับ โดยมีคำ�่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.49, 0.48 และ0.44ตามล�ำดับ ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์
2
( R ) อยู่ระหว่าง 0.72 – 0.80
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังต่อไปนี้
3.1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้และผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 และสมมติฐานของ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

142 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

การวิจัย พบว่า ภายหลังจากที่ผู้วิจัยท�ำการปรับตัวรูปแบบบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องเป็นหลัก พบว่า ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยมีผลการวิเคราะห์ คือ มีคา่ ไค-สแควร์
(χ2) = 43.62 ที่องศาอิสระ(df) = 92 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) = 1.000 ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI = 0.98 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
AGFI = 0.97 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ RMSEA = 0.000 และค่าตัวอย่าง
วิกฤต CN = 894.40 ซึ่งค่าดัชนีทุกตัวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(χ2) = 43.62, df = 81 , p = 1.000, GFI = 0.98 , AGFI = 0.97 , RMSEA = 0.000, CN
= 894.40
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ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบ
มูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน คุณภาพผู้เรียน และนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยตัวแปรการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนได้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนางาน เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการน�ำเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายน�ำมาใช้กับผู้
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เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับวรรณี เกตแก้ว (2552, น.32-40) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
บุคลากร เป็นการด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ความรู้ ทักษะ เจตคติของครูเกี่ยวกับการเรียน
การสอนโดยการศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง และแนวโน้มต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอน
อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษาแก่ครู มีการศึกษาโปรแกรมการสอน หรือการ
ปฏิบตั ดิ า้ นการสอนทีไ่ ด้รบั การยอมรับและน�ำความรูม้ าแลกเปลีย่ นกับครู จัดหาทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การสอน กระตุน้ ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการประชุม สัมมนาหรือการประชุม สัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเกี่ยวกับการสอน ส่งเสริมให้ครูมีการสังเกตการณ์สอนซึ่งกันและกัน และให้ครูมีการแบ่งปันความรู้
ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมสัมมนาและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Lunenburg & Ornstein (2004)ได้
ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าครูต้องเรียนรู้และได้รับทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
รับข้อมูลข่าสารและทันต่อเหตุการณ์ การพัฒนาครูตอ้ งด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งผลที่ได้รับที่ดีที่สุดคือเมื่อครูมีส่วนร่วมและวางแผนกับเพื่อนร่วมงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และ
ได้เสนอแนะให้ครูเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องในการวางแผนพัฒนาวิชาชีพ เป้าหมายการพัฒนาทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาวมีการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ในการประเมินผล มีการประเมินผลทั้ง
ระหว่างการด�ำเนินการ และการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นด�ำเนินการ
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น และอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ใน
รูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อ 2
และสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
2.1 ลักษณะองค์การ มีอทิ ธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร แต่
ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อ 1 ดังนั้นผู้บริหารจะต้อง
ก�ำหนดโครงสร้างองค์การที่เน้นให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้โดยเน้น
นโยบายการบริหาร การท�ำงานเป็นทีม และความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และทักษะ
ตลอดจนการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และน�ำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการ
เรียนรูใ้ ห้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับรังสรรค์ อ้วนวิจติ ร (2554, น.26-29) ทีก่ ล่าว
ว่า ลักษณะองค์การ หมายถึง ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของแต่ละบุคคลที่ส่งผลให้การ
ด�ำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนความผูกพันต่อองค์การทีส่ ะท้อนจากพฤติกรรมการยอมรับ
ในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความเต็มใจในการท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้รวมถึง
แรงจูงใจในการท�ำงานทีไ่ ด้รบั การกระตุน้ อย่างเป็นระบบนอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับ Robbins & Coulter
(2006) ได้เสนอแนวคิดในการจัดองค์การไว้ว่าการจัดองค์การ คือกระบวนการในการจัดโครงสร้างของ
องค์การซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งการแบ่งงาน การก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การก�ำหนดกลุม่ งาน การก�ำหนด
ความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา และการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ การจัดองค์การ จึงครอบคลุมการจัดงาน จัดคน และวัตถุสงิ่ ของ ทัง้ หมดขององค์การ
และสอดคล้องกับ(สุมนา ธิกุลวงษ์ ,2560) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสถานศึกษาที่มี
ลักษณะเป็นองค์กรอัจฉริยะ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่าองค์ประกอบ
ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นองค์กรอัจฉริยะ
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะพบว่า องค์ประกอบด้านนี้ไม่ส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาที่มีลักษณะเป็น
องค์กรอัจฉริยะ แต่กลับส่งผลทางอ้อมโดยส่งผ่านตัวแปรคุณลักษณะการบริหารสถานศึกษา เช่นเดียวกับ
องค์ประกอบด้านบริบทโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า เรือ่ งนโยบายก็เป็นแค่นโยบายถ้าไม่ผา่ นการบริหารจัดการ
ทีด่ กี ไ็ ม่มปี ระโยชน์ สถานศึกษาใดทีต่ อ้ งการพัฒนาให้มลี กั ษณะเป็นองค์กรอัจฉริยะได้นนั้ จะต้องน�ำนโยบาย
ต่างๆ มาสู่การปฏิบัติให้ได้ และมีการบริหารจัดการที่ดีจึงจะประสบความส�ำเร็จ
2.2 ลักษณะสภาพแวดล้อม มีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมผ่านลักษณะบุคคล สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อ 2 ทั้งนี้ลักษณะสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ไว้ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผ่าน
ตัวแปรลักษณะบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร สร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในโรงเรียน โดยการสร้างบรรยากาศที่ดี ซึ่งส่งผลให้ครูมีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ
หมายถึง แบบแผน ความเชือ่ ค่านิยม ความเข้าใจ และพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กรทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ
ร่วมกัน และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกใหม่ขององค์การสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการเรียนรู้ ในการจัดหา
หรือจัดเตรียมไว้เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ มี่ คี วามพร้อมในด้านสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับแนวคิด Lunenburg & Ornstein (2004) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพ
แวดล้อมทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการบริหารโรงเรียน อันเกิดจากระดับของ
แรงกดดันในระดับท้องถิ่น ชุมชนเมือง และระดับชาติ ดังนั้นในการด�ำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การจะต้องมีการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การและตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อม
ภายนอก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับศิลป์ชัย สุวรรณมณี (2560, น. 81-88) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยองค์การกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐในบริบท
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศของสถานศึกษา ได้รบั อิทธิพล
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากภาวะผูน้ ำ� เชิงพหุวฒ
ั นธรรม นอกจากนัน้ ยังได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรวัฒนธรรม
องค์กร จากข้อสรุปดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าปัจจัยด้านบรรยากาศของสถานศึกษาเป็นตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญ ที่
เป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐในบริบทสังคมพหุวฒ
ั นธรรม 4 อ�ำเภอของ
จังหวัดสงขลานัน้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทัง้ ในแง่ของผูเ้ รียน และบุคลากร หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุก
ภาพส่วน ดังนัน้ ท่ามกลางความหลากหลายนัน้ บรรยากาศของสถานศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการท�ำงานแบบร่วมไม้
ร่วมมือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น
เกิดขึ้น และสอดคล้องกับชูเกียรติ วิเศษเสนา (2553, น. 95-106) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเครือข่ายสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงส�ำหรับการอธิบายประสิทธิผลของเครือข่ายสถานศึกษา ลักษณะของนโยบาย
การบริหารและการปฏิบตั ิ มีอทิ ธิผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของเครือข่ายสถานศึกษามากทีส่ ดุ รอง
ลงมา ได้แก่ ลักษณะของสภาพแวดล้อม และลักษณะของเครือข่ายสถานศึกษา ตามล�ำดับ ส่วนอิทธิพล
ทางอ้อม ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ลักษณะของบุคลากร และลักษณะของสภาพแวดล้อม ตามล�ำดับ ส�ำหรับอิทธิพลรวม ลักษณะของ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ลักษณะของสภาพแวดล้อม ลักษณะของบุคลากร และลักษณะของ
เครือข่าย มีอิทธิพลรวมเชิงบวก
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2.3 ลักษณะบุคคล มีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมผ่านภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ขอ้ 3 ทีว่ า่ ลักษณะบุคคล มีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ไว้ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผ่าน
ตัวแปรภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารแสดงถึงความรู้สึก ทัศนคติ หรือเจ
คติของบุคคลทีม่ ตี อ่ องค์การ และความพยายามมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน โดยยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และ
ระเบียบปฏิบตั งิ านท�ำเพือ่ องค์การด้วยความทุม่ เทและเต็มใจมีความจงรักภักดีตอ่ องค์การ และต้องการเป็น
สมาชิกขององค์การรวมทัง้ อุทศิ ตนเพือ่ ความส�ำเร็จขององค์การ ส่งเสริมครูทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม�่ำเสมอสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างดี มีจรรยา
บรรณ และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริงโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับธวัช
กรุดมณี (2550, น. 53-56) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ลักษณะบุคคล หมายถึง ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติของแต่ละบุคคลที่ส่งผลให้การด�ำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับส
จีรัรัตน์ แจ้งสุข (2559, น. 33-42) ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเป็นครูมืออาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของครู ปัจจัยด้านการ
บริหาร ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ ปัจจัยด้านการท�ำงาน และความเป็นครูมืออาชีพ
ส่วนผลการตรวจสอบมีความสอดคล้องของรูปแบบข้อมูลเชิงประจักษ์ อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเป็นครูมืออาชีพเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของครู ปัจจัยด้านการท�ำงาน
ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านลักษณะองค์การ และยังสอดคล้องกับ น�ำชัย ศุภ
ฤกษ์ชัยสกุล (2550, น. 50-64) พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรระดับบุคคล คือ ปัจจัยส่วน
บุคคลของครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวแปรระดับกลุ่ม คือปัจจัยทางด้านหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และปัจจัยทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแปรผลของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางสังคมคือ
ตัวแปรผลทางด้านจิตพิสัย ประกอบด้วยความพึงพอใจในงาน ความเหนื่อยหน่าย และความผูกพันกับ
องค์การ พบว่า แรงจูงใจในการท�ำงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความผูกพัน วัฒนธรรมองค์การเป็น
ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันต่อองค์การโดยส่งผ่านตัวแปรความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจ
ในการท�ำงาน มากกว่าอิทธิพลทางตรงแสดงว่าในการที่จะเพิ่มผลความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์นั้น
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรหาแนวทางที่จะท�ำให้อาจารย์มีความพึงพอใจในงานมากขึ้นและมีแรงจูงใจ
ในการท�ำงานเพิ่มขึ้นก็จะท�ำให้อาจารย์มีความผูกพันต่อองค์การที่เพิ่มขึ้นได้
2.4 ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ขอ้ 4 ทีว่ า่ ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ไม่มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารควรเน้นนโยบาย และวิสยั ทัศน์ในการพัฒนา
งานวิชาการ สร้างบรรยากาศของความสุข ความพึงพอใจในการเรียนรู้ รวมทั้งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้
เรียนให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามจุดมุง่ หมาย ทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ตลอดจนน�ำนโยบายต่างๆ มาสู่การปฏิบัติให้ได้ และมีการบริหารจัดการที่ดีจึงจะประสบความส�ำเร็จ
สอดคล้องกับเพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557, น. 29) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดการเรียนรูข้ องนักเรียน การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนและการสอนของครูโดยใช้การแลกเปลีย่ น
ความรู้ทั่วทั้งองค์กร มีความหลากหลายในรูปแบบการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาบรรยากาศสิ่ง
แวดล้อมและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาโรงเรียน เพื่อด�ำเนินการให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน จะต้องส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมืออย่างมากจากครู ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย และจะต้องมีบทบาทภาระ
หน้าที่ ก�ำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน จัดสรรทรัพยากรให้กับการสอน บริหารจัดการหลักสูตร ก�ำกับติดตาม
แผนการสอน และประเมินครู ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น และเน้นการใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ และสอดคล้องกับธงานวิจัยของ Virgil Freeman. (2011) ที่เสนอว่า ผู้น�ำทางวิชาการต้องมีการ
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของโรงเรียนทีช่ ดั เจน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารทางวิชาการต้องพยายามส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารและ
ประสานงานกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนไปสู่เป้าหมาย
ทางการศึกษาทีต่ อ้ งการร่วมกัน จากทัง้ ครู นักเรียน ผูป้ กครองและชุมชน โดยร่วมกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์ เป้า
หมาย แนวทางการปฏิบัติ และยุทธวิธีด้วยกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557, น.
137-146) พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำ
สมรรถนะองค์การ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน และประสิทธิผลของโรงเรียน
อยูใ่ นระดับมาก 2) การมีสว่ นร่วมของชุมชนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (ß=.35, p<.01)
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (ß=.35, p<.01) และสมรรถนะ
ขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (ß=.19, p<.01) ภาวะผู้น�ำไม่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (ß=1.03, p=.30) แต่ภาวะผู้น�ำมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลโรงเรียน
(ß=.60, p<.01) ผ่านการมีสว่ นร่วมของชุมชน (ß=.19, p<.01) ผ่านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ß=.24,
p<.01) และผ่านสมรรถนะขององค์การ (ß=.16, p<.01) 3) รูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้รอ้ ยละ 62 และ 4) รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2=454.6,
df=184, p-value=.000, χ2/df=2.47, GFI=0.935, AGFI=0.911, RMSEA=0.016, CFI= 0.979)
3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับโดยสอดคล้องกับ
ข้อมูลประจักษ์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 3 พบว่า มีค่า
ไค-สแควร์ (χ2) = 43.62 ค่าองศาอิสระ ( df) = 92 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) = 1.000 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับ
แก้ (AGFI) = 0.97 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ค่าดัชนีความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่าพารามิเตอร์
(RMSEA) = 0.000 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ ต�่ำกว่า .05 และค่าตัวอย่างวิกฤต (CN) = 894.40
ซึ่งมากกว่ากว่า 2.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตสุดา เสมอศรี(2558, น.
279-290) พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการด�ำเนินการเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ ปัจจัย
ด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบตั งิ าน ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะ
ของบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก 2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยร่วมกันสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้รอ้ ยละ 78 และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิไลวรรณ แตงขาว และคณะ(2556, น.82-95) พบว่า องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อ
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ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูงสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลักจะต้องปฏิบตั ผิ า่ นตัวแปรทีเ่ ป็นองค์ประกอบย่อยทัง้ หมด 28 องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน 118 ตัว สามารถเรียงล�ำดับค่ามากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 19 ตัวบ่งชี้ 2) การจัดการเรียนการสอน 31 ตัวบ่งชี้ 3) นักเรียนมีความรับผิดชอบ 6 ตัวบ่งชี้ 4)
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 24 ตัวบ่งชี้ 5) การมีความคาดหวังต่อนักเรียนในระดับสูง 7 ตัวบ่งชี้ 6) สภาพ
แวดล้อม 7 ตัวบ่งชี้ 7) การมีส่วนร่วม 9 ตัวบ่งชี้ 8) องค์การ15 ตัวบ่งชี้ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของโมเดลเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
การอภิปรายกลุ่มเพื่อประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้โมเดลโครงสร้างกับพบว่ามีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 สามารถน�ำประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนเอกชนจัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนมากขึ้น
1.2 ผลการวิจยั ครัง้ นีช้ ใี้ ห้เห็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั ตัง้
ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงเป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารน�ำไป
ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนโดยการน�ำปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนทัง้ 4 ตัวแปร ไปใช้ตามบริบท
และสถานการณ์ที่เหมาะสมเรียงตามความส�ำคัญ (น�้ำหนักองค์ประกอบ) ดังนี้ ลักษณะบุคคล ซึ่งมีความ
ส�ำคัญอันดับ 1 รองลงมา คือ ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะองค์การ และภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหาร
ลักษณะบุคคล ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความเป็นครูมอื อาชีพ และความคาดหวังต่อผูเ้ รียน
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรให้ความส�ำคัญ และส่งเสริมครูทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม�่ำเสมอสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างดี มีจรรยา
บรรณ และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริงโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน
ลักษณะสภาพแวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศโรงเรียน วัฒนธรรมองค์การ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้นผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียน โดยการสร้างบรรยากาศทีด่ ี ซึง่ ส่งผลให้ครูมขี วัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุผล
ส�ำเร็จ หมายถึง แบบแผน ความเชือ่ ค่านิยม ความเข้าใจ และพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กรทีย่ ดึ ถือ
ปฏิบตั ริ ว่ มกัน และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกใหม่ขององค์การสภาพแวดล้อมทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ในการ
จัดหา หรือจัดเตรียมไว้เพือ่ ประกอบการเรียนการสอน และการจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ตลอด
จนส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ลักษณะองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี ส่งผล
ทางอ้อมแต่ไม่ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัด
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องก�ำหนดโครงสร้างองค์การที่เน้น
ให้เกิดการปฏิบตั งิ านร่วมกัน เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้โดยเน้นนโยบายการบริหาร การท�ำงานเป็น
ทีม และความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกันของคนในองค์การ เพือ่
ให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และทักษะตลอดจนการพัฒนาองค์การอย่างต่อ
เนื่อง และน�ำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร ได้แก่ การมุ่งเน้นวิชาการ การพัฒนาบรรยากาศและ
วัฒนธรรมกาเรียนรูข้ องโรงเรียน และการพัฒนาวิชาชีพครู ไม่สง่ ผลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนเอกชน จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร
โรงเรียนควรเน้นนโยบาย และวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานวิชาการ สร้างบรรยากาศของความสุข ความพึง
พอใจในการเรียนรู้ รวมทัง้ ให้ทกุ ฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมก�ำหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ และร่วมวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย ที่ก�ำหนดไว้ใน
หลักสูตร รวมทั้งให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนน�ำนโยบายต่างๆ มาสู่การปฏิบัติให้ได้
และมีการบริหารจัดการที่ดีจึงจะประสบความส�ำเร็จ
ส�ำหรับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
คุณภาพผู้เรียน และนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนได้ นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำมาใช้ในการตรวจสอบความส�ำเร็จของโรงเรียน
ได้อีกด้วย
1.3 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน พบว่า ลักษณะ
องค์การ ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะบุคคล และภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร โดยทีแ่ ต่ละปัจจัย
ครอบคลุมทั้งทางด้านการบริหารโรงเรียน ดังนั้นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนควรค�ำนึงถึงการพัฒนา
ให้ครบทุกปัจจัยและทุกด้านเพื่อให้การบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุ 2 ตัวแปร คือ วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ
2. ควรท�ำวิจัยเปรียบเทียบประเด็นเดียวกันโดยเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อน�ำข้อค้นพบที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงปัจจัยและประสิทธิผลต่างๆ ให้ตรง
กับหน่วยงานของตน และเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ระดับนโยบาย
3. ควรศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เช่น ประเทศไทย 4.0, การสร้างนวัตกรรม,การสร้างพลโลก เป็นต้น
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