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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรคัดสรรกับประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เตรียมยกร่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดย
การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบสอบถาม การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) และการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ ที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 2 ยกร่างและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระยะที่ 3 ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การยืนยันโมเดลโดยใช้แบบยืนยันโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจ จัย จาก
ผู้เชี่ย วชาญ จานวน 9 คน กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้ศึ ก ษาเป็ น โรงเรีย นประถมศึก ษาขนาดเล็ ก สังกั ดส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 จานวน 440 แห่ง โดยมีผู้ ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน จาแนก
เป็น ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 440 คน และครู ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จานวน 440 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้โปรแกรม LISREL
ผลการวิจัย พบว่า
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ภาวะผู้นาของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และวัฒนธรรมองค์การ
2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี ค่าไค-สแควร์ (χ2 ) เท่ากับ 154.11 ที่
องศาอิ สระ (df) เท่ ากั บ 129 ค่ าไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (χ2 /df) เท่ ากั บ 1.19 ค่ าความน่ าจะเป็ น (p-value) เท่ ากั บ 0.06513
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ 0.021 ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากั บ 0.97 ค่าดัชนี
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากั บ 479.67 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีของรากกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.0058 และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)
เท่ ากั บ 0.86 และเมื่ อน าโมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องประสิ ท ธิ โ รงเรีย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน ยืนยัน ทุกคนยืนยันโมเดลตามผลการวิเคราะห์

คาสาคัญ: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย, ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) construct a causal model of effectiveness of
small elementary schools under the office of the Basic Education Commission ; 2) validate the
concordance of the causal relationship model of factors affecting effectiveness of small
elementary schools with the empirical data. The tree-step research was conducted: Step I was
related to constructing the causal relationship model of factors affecting effectiveness of small
elementary schools using document analysis, a set of questionnaires and an evaluation of
consistency between the items of the questionnaire and operational definitions through Index of
item-objective congruence (IOC), and testing the reliability of the research instrument for data
collection; Step II Drafting and developing a causal relationship model; Step III involved the
development of a causal relationship model of factors and confirmatory analysis. The model
confirmation was performed by nine experts. The subjects were drawn from small school sizes,
yielding a total of 440 secondary schools in the 2018 academic year. The two respondents were
selected from each school using a multi-stage random sampling, yielding a total of 880
respondents, including 440 school administrators and 440 teachers. The research instrument was
a set of questionnaires. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, Skewness, Kurtosis, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Confirmatory
Factor Analysis and Path Analysis using LISREL program 8.52.
The findings were as follows:
1. The developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of
small elementary schools under the office of the Basic Education Commission involved
leadership of administrators, environment of school, participatory management and
Organizational culture.
2. The developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of
small elementary schools under the office of the basic Education commission was consistent
with the empirical data. The model indicated that the Chi-Square (χ2 ) goodness of fit test was
154.11, Degree of Freedom (df) = 129, Chi-Square/Degree of Freedom (χ2 /df) = 1.19, Probability Value
(p-value) = 0.06513, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.021, Goodness of Fit Index
(GFI) = 0.97, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94, Critical N (CN) = 479.67, Comparative Fit Index
(CFI) = 1.00, Root Mean Squared Residual (RMR) = 0 .0 0 5 8 and Alpha Coefficient (R2) = 0 .86. The
developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of small elementary
schools under the office of the Basic Education Commission was further confirmed by all nine
experts, resulting the fitted model.
Keywords: Causal Relationship Model of Factors, Effectiveness of small elementary school
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บทนา
การที่ โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั งคม เศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว อาจเป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากความ
เจริญ ก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ความเจริญ ก้าวหน้าทั้งหลายล้วนแล้วเกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ และการที่ประเทศใดๆ มีความก้าวหน้าแสดงว่าประเทศนั้นให้ความสาคัญต่อการ
ให้การศึกษาและพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนดีเพื่อคนดีเหล่านั้นสามารถพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไม่ล้าหลังกว่า
ประเทศอื่นๆ ในโลก การศึกษาถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนเพราะเป็นปัจจัยหลักในการ
สร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดและคุณ ธรรมของบุคคล เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิปัญญาให้แก่
บุคคล การจัดการศึกษาที่ มีคุณ ภาพจะช่วยให้ประชาชนมีคุณ ธรรม สามารถดารงอยู่ร่วมกั นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่า งต่อเนื่องตลอดชีวิต ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและมี
ศักดิ์ศรี สามารถพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2556: 28) และ
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม นอกจากนั้นแล้วการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553: 3)
โรงเรียนเป็นสถานที่สาหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์และเป็นสถาบันที่ดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาคนที่เป็นสมาชิกของชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นสังคมที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพและเป็นคนดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ สามารถนาความรู้ไป
พัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
แนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจานวนลดลง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีจานวน 15,705 โรงเรียน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 51.13 ของจ านวนโรงเรี ย นทั้ ง หมด (ส านั ก งานนโยบายและแผนก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 2) จากผลการศึกษาของจันทร์จิรา จูมพหล้า และ
คณะ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ 4 แห่ง ปรากฏว่าพบจุด
ร่วมแห่งความสาเร็จของโรงเรียน ด้านปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา มีความรู้ความสามารถ และมี
ทั ศ นคติ เชิ งบวกต่ อ การบริ ห ารโรงเรีย นขนาดเล็ ก ครูดี มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู มี ค วามรู้ค วามสามารถ มี
ประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ชุมชนและผู้ปกครอง มีศักยภาพในการสนับสนุนการจัด การและการพัฒนา
การศึ ก ษา และ ผู้ บ ริห าร ครู ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน ท างานขับ เคลื่ อ นร่วมกั น อย่ างเป็ น ระบบ ส่ วนปั จจั ย ด้า น
กระบวนการ ได้ แก่ การบริหารจัด การที่ ดี ใช้โรงเรียนเป็น ฐาน เน้น การมี ส่ ว นร่วมระหว่างโรงเรียนและชุม ชน
มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น การจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการจัดแบบคละชั้ นแยกชั้นตามบริบทของ
โรงเรี ย น กระบวนการเรี ย นรู้โดยเน้ น การอ่ านออกเขี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการ คุ ณ ธรรม เรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ และเน้ น บู รณาการการเรี ยนรู้กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น วั ดและประเมิ น ผลตามสภาพจริ งด้ วยวิธี ที่
หลากหลาย นิเทศการสอนเป็นประจา ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรีย นรู้ และมี งบประมาณที่ เพี ย งพอ ในด้ านผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ นั ก เรีย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงและประกอบอาชีพต่อได้ รวมถึง
โรงเรียนได้เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และเป็นแบบอย่างตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น จากการ
คัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฏิบัติงานได้ประสบผลสาเร็จเป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 16 โรงเรี ย น ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 26 โรงเรี ย น จึ งเห็ น ได้ ว่ า โรงเรี ย น
ประถมศึ กษาขนาดเล็ กสามารถพัฒ นาคุณ ภาพทางการศึกษาภายใต้ข้ อจากัดด้านบุ คลากรและงบประมาณได้
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาปัจจัยความสาเร็จของสุดยอด
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โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในปี พ.ศ.
2557 – 2559 พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จมีดังนี้ การใช้รู ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นาของ
ผู้บริหาร การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้าง
เครือข่าย ครูมีความมุ่งมั่น ศรัทธา มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การทางานเป็นทีมคุณภาพ ภายใต้
นวัตกรรมวงจรคุณ ภาพที่ เป็น ระบบชั ดเจน โดยการน าเอาเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology)
เข้ามาช่วยดาเนินการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นการศึกษา
ค้นคว้าจากทฤษฏีไปสู่การสร้างโมเดลที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยสามารถตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลที่สร้า งขึ้นตามทฤษฏีที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ แล้วทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดล ซึ่งการดาเนินการวิจัยลักษณะนี้ เรียกว่าโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation
modeling: SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ทดสอบและประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการใช้การรวมข้อมูล
ทางสถิติกับข้อตกลงเบื้องต้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เป็นเทคนิคทางสถิติหนึ่งที่ใช้ทดสอบ (Testing) และประมาณ
ค่า (Estimate) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal relationships) ซึ่งในการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างมีได้ทั้งเพื่อ
การยืนยันและเพื่อการสารวจ ซึ่งเป็นการรวมโมเดลทางสถิติหลายๆ โมเดลที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัว
แปรหลายๆตัวได้ในเวลาเดียวกัน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
หลายๆตัวในรูปแบบของชุดสมการ SEM เป็นเทคนิคที่รวมเทคนิคหาสาเหตุ การวิเคราะห์ความถดถอย และเทคนิค
การหาความสั ม พั น ธ์ข องตั วแปร (การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ) ความแปรปรวนร่ว ม (Covariance) และ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ (Correlation) จึ งท าให้ SEM เป็ น ได้ ทั้ ง เทคนิ ค การหาสาเหตุ และการหาความสั ม พั น ธ์ สามารถ
ตรวจสอบสมการความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้หลายสมการในเวลาเดียวกัน และมีการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลเส้นทางที่สร้างขึ้นกับข้อมูลของจริง โดยใช้สถิตหลายๆตัวประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจและ
เหมาะสมต่อการศึกษาวิจัยนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรคัดสรรกับประสิทธิผลโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีการศึกษา 2561 จานวน 15,705 โรงเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก จานวน 2 ตัวแปร คือ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตัวแปรแฝงภายใน จานวน 3 ตัวแปร คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรม
องค์การ และประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไว้ดังนี้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินงานวิจัย
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
จานวน 15,705 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน และ
ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน โดยการใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
จานวน 440 โรงเรียน โดยใช้เกณฑ์สาหรับการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างระบุขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นฟังก์ชันของ
จานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า คือ ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 แห่งต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548: 53) โดยมีบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน จาแนก
เป็น ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 440 คน และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จานวน 440 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้การ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
2.
เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
มี อ านาจจ าแนกความเชื่ อ มั่ น และแบบยื น ยั น เรื่ อ ง โมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ งสาเหตุ ข องประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(checklist) แสดงความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
3.
การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS For Windows Version 20 ในการวิเคราะห์
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และโปรแกรม LISREL Version 8.52 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relation
Model)
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4.

ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปลผล
(cause-effect relationship) เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้งด้า นทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ การดาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย สร้างโมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดย
การศึ ก ษาทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากแหล่ งข้ อ มู ล เอกสาร ต ารา วารสาร บทความ งานวิ จั ย และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ นาข้อมูลมาพัฒนาโมเดลสมมติฐาน การสร้างแบบสอบถาม การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) ตรวจสอบความสอดคล้องโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 5 คน แล้ ว พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ ที่ มี ค่ า ดั ชนี ค วาม
สอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 จานวน 115 ข้อ มาจัดพิ มพ์เป็ นแบบสอบถาม การตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (reliability) โดยผู้วิจัยดาเนินการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จริง คือ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 30 แห่ง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ (item analysis) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกั บ
คะแนนรวม (item-total correlation) การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง พัฒ นาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและวิเคราะห์เชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้น
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (chi-square) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรมสาเร็จรูป LISRELซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติขั้นสูง การยืนยัน โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบยืนยันโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายได้ดังนี้
1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรคัดสรรกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นมีตัวแปรต่างๆ ดังนี้
ตั ว แปรแฝงภายนอกภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร ประกอบด้ ว ย 5 ตั ว แปรสั งเกตได้ คื อ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ทั ก ษ ะ
การเสริมสร้างแรงจูงใจ คุณ ธรรมจริยธรรม และการมุ่ งเน้นผลสาเร็จ ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
จิตวิทยา ตัวแปรแฝงภายในการบริหารแบบมีสว่ นร่วม ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ความรักความผูกพันที่มี
ต่อโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการกระจายอานาจ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ตัวแปรแฝงภายในวัฒ นธรรมองค์การ ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้ คือ การตัดสินใจของผู้บริหาร
ความมีคุณภาพของบุคลากร ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การมอบอานาจ และการยอมรับนับถือ และตัว
แปรแฝงภายในประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ความพึงพอใจใน
งานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก พบว่า ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีอิทธิพลทั้งทางตรง (0.16) และมีอิทธิพลทางอ้อม
(0.43) ต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยอิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทาง
ที่ 1 ผ่านทางตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม (0.05) เส้นทางที่ 2 ผ่านทางตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ (0.24) ตัว
แปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรง (0.35) และมีอิทธิพลทางอ้อม (1.05) ต่อตัวแปร
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยอิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 ผ่านทางตั ว
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แปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม (0.43) เส้นทางที่ 2 ผ่านทาง ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ (0.62) ตัวแปรแฝงภายใน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลทางตรง (0.15) ต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตัวแปร
แฝงภายในวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 1.21 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน
ภาพรวม พบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.40 รองลงมา คือ ตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 1.21 ตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.59 และ
ตัวแปรการบริหารแบบมีสว่ นร่วม มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.14 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 – 1.00 โดยตัวแปรทุกคู่มี
ความสัมพันธ์เป็นแบบทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด
เท่ากับ 1.00 คือ ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ จากผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลหลังการปรับแก้โมเดล ผู้วิจัยได้
สร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผลการตรวจสอบความสอบความสอดคล้องกลมกลืน ระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ เมื่ อ วิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติ ฐ านการวิจั ยหลั งจากปรับ แก้ พบว่า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกั บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของรูป แบบ คื อ ค่ าไค-สแควร์ (χ2 )
เท่ากับ 154.71 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 129 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2 /df) เท่ากับ 1.19 ค่าความน่าจะเป็น
(p-value) เท่ากับ 0.06513 ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ 0.021 ค่าดัชนี
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ
(CN) เท่ากับ 476.67 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีของรากกาลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.0058 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.86 แสดงว่า มีค่าอานาจ
พยากรณ์ ร้อยละ 86

อภิปรายผล
1. โมเดลความสัม พั นธ์เชิงสาเหตุข องประสิท ธิผลโรงเรีย นประถมศึ กษาขนาดเล็ ก สังกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้ ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้ คือ การมีวิสัยทัศน์ ทักษะ การเสริมสร้างแรงจูงใจ คุณธรรมจริยธรรม และการ
มุ่งเน้นผลสาเร็จ ภาวะผู้นาของผู้บริหารนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล
ผู้นาที่จะประสบความสาเร็จ จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ และความรับผิดชอบ
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ความเสมอภาค คุณธรรมและความรู้ที่สามารถบูรณาการเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
อันเป็นคุณสมบัติที่สาคัญที่ต้องคานึงและต้องเกิดมี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรชัย เจดามานและคณะ (2560:
199) ที่เสนอว่าทักษะและคุณลักษณะสาคัญของผู้นาในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถใช้รูปแบบภาวะผู้นาในการนา
บุคลากรขององค์กรและสถานการณ์ต่างๆ มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีทักษะการตัดสินใจและ
บริหารตนเองได้ดี และสอดคล้องกับพัทนันท์ หรรษาภิรมย์โชค (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา คุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล
ของผู้บริหารในโรงเรียนดีเด่นนั้นประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ คมศิลป์ ประสงค์สุข (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพบว่าผู้นาที่มีประสิทธิผลของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั้นประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การเสริมสร้างแรงจูงใจ และ
การมุ่งเน้นผลสาเร็จ เช่นเดียวกับ ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ (2559: 144) ได้เสนอแนวคิดว่าผู้นาในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณธรรมจริยธรรม สร้างแรงจูงใจ มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ทีมงาน ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านจิตวิทยา การดาเนินงานของโรงเรียนในปัจจุบันได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากสภาพแวดล้อม โรงเรียนอาจประสบความสาเร็จ เจริญเติบโตและก้าวหน้าได้ หากสามารถปรับตัวให้
เข้ากับ สภาพแวดล้อม นั่น คือ สภาพแวดล้อมจะส่งผลต่ อการท างานประสิท ธิผ ล และการอยู่รอดของโรงเรีย น
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา
(อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550: 17 - 19) และสุกฤษฏิ์ อัญบุตร (2555: บทคัดย่อ) ได้นาเสนอไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาควรประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคม
กลุ่มเพื่อน ตัวแปรแฝงภายในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ความรักความผูกพันที่
มีต่อโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการกระจายอานาจ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้า
มามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทางาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการ
บริหารโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ, (ม.ป.ป.): 176) สอดคล้องกับ นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ
(2560: 19 ) ได้นาเสนอไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ประกอบด้วยการไว้วางใจกัน ความผูกพันที่
ปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิสสากร พิมพ์ทอง (2557: 79) ได้
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนอนุบาลเอกชน มีด้านความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน ด้านการกระจายอานาจในการบริหาร และด้านการ
กาหนดเป้าหมายร่วมกัน และ กชมล อยู่สุข (2557: 153) ได้ศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยโดยมีการร่วมมือด้าน
การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมทางานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมประสาน/ ประชาสัมพันธ์ ตัวแปรแฝงภายในวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้
คือ การตัดสินใจของผู้บริหาร ความมีคุณภาพของบุคลากร ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การมอบอานาจ
และการยอมรับนับถือ วัฒนธรรมทาให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและวัฒนธรรมจะ
แสดงออกในรูปของจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ และเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การ
ดาเนิน งานของโรงเรียนก้าวหน้ าและส่ งผลให้ โรงเรีย นได้รับ ความเชื่อถื อจากสังคม สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ
ฉัตรยุคล แก้วพิบูลย์ (2555: บทคัดย่อ ) ที่ได้ทาการสังเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒ นา
องค์การทั้งองค์การของรัฐและเอกชนประกอบ ด้วย การมุ่งที่ผลสาเร็จของงาน การผูกพันต่อองค์การ การภูมิใจใน
อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชา ภัทรกุลวิศาล (2556) ได้ศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนนั้น
ประกอบด้วย การมุ่งประสงค์ของโรงเรียน การมอบอานาจ การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ความไว้วางใจ
ความมีคุณภาพ การยอมรับนับถือ ตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย
4 ตั วแปรสั งเกตได้ คือ ความพึงพอใจในงานของครูและบุ คลากรในโรงเรียน ความสามารถในการปรับ ตัวของ
โรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน ประสิทธิผลโรงเรียนมี
ความสาคัญยิ่งต่อการบริหารและผลการดาเนินงานของโรงเรียนเพราะเป็นตัวบ่ง ชี้หรือตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าการ
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บริหารโรงเรียนประสบความสาเร็จ และมี ความมั่นคงเจริญก้าวหน้าหรือไม่ เพียงใด ซึ่งประสิทธิผลโรงเรียนเป็น
ผลสาเร็จของงานที่บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กาหนดไว้โดยมีกระบวนการจัดและดาเนินการในโรงเรียน และ
มี ผ ลเกิ ด กั บ ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ สอดคล้ อ งกั บ Hoy & Miskel (2005, p. 281) ที่ ได้ น าเสนอว่ า การที่ โรงเรี ย นมี
ความสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง สามารถพัฒ นานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และสามารถแก้ปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาได้ และ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551: 31)
นาเสนอไว้ว่าประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระดับความสาเร็จหรือการบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของ
โรงเรียนที่กาหนดเป็นผลผลิตที่เกิดกับนักเรียนเป็นสาคัญ และความพึงพอใจของครู ผู้ปฏิบัติด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ธวั ช ชั ย ตั้ ง อุ ทั ย เรื อ ง (2557: 28) ที่ น าเสนอไว้ ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเป็ น ความสามารถของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กในการดาเนินงานสู่ความสาเร็จ 4 ประการ คือ โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนสูง โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนให้มีเจตคติทางบวก โรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรีย นให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้ เช่นเดียวกับ Hoy and Miskel
(1991, p. 373-398) ได้นาเสนอไว้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครู สมาชิกของโรงเรียนมีขวัญและกาลังใจที่ดี สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้
2. โมเดลความสัม พั นธ์เชิงสาเหตุข องประสิท ธิผลโรงเรีย นประถมศึ กษาขนาดเล็ ก สังกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ
ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก การที่มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แสดงว่า หาก
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีวิสัยทัศน์ มีทักษะ มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
มุ่งเน้นผลสาเร็จของงานจะส่งผลให้ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2558: 205) ได้นาเสนอไว้ว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีอิทธิพ ลทางบวกต่อสมรรถนะ
โรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (β =.80, 𝑝< .01) และมีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหาร
และสมรรถนะโรงเรียนอยู่ในระดับสูง (γ = 0.69 , 𝑝< .01) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
(2554: 210) ผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้นามีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก (β =.42, 𝑝< .01) และการวิจัยนี้ได้ค้นพบว่าตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีอิทธิพลเชิงบวก
ทางอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยผ่านตัวแปรภายในการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ตัวแปรภายในวัฒนธรรมองค์การ แสดงว่า หากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผู้นาจะทาให้โรงเรียน
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเกิดวัฒนธรรมองค์การเชิงบวกที่ส่งผลดีต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ ก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ รั งสรรค์ อ้ ว นวิ จิ ต ร (2554: 210) ซึ่ ง พบว่ า ภาวะผู้ น ามี อิ ท ธิ พ ลโดยอ้ อ มต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ (β =.07, 𝑝< .01)
ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปร
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แสดงว่า หากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านจิตวิทยาได้ดี จะส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นฤมล เจริญพรสกุล (2559: 107) ได้นาเสนอไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน และผลการศึกษาของ กรุณา ภู่มะลิ (2556, บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และ มนัญญา บุษยะมา (2559, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้น
การศึ กษาประถมศึ ก ษาจัง หวั ดนครราชสี มา พบว่ า การจั ด สภาพสิ่ งแวดล้อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก และ ธนั ช มหาสิ น ทรั พ ย์ (2560) ได้ ศึ ก ษาและให้ น าเสนอไว้ ว่ า
สภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และการวิจัยนี้ยังพบว่า
ตัวแปรแฝงภายสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
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ขนาดเล็กโดยผ่านตัวแปรภายในการบริหารแบบมีส่วนร่วมและตัวแปรภายในวัฒนธรรมองค์การ แสดงว่า หาก
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านจิตวิทยาได้ดีจะทาให้โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมองค์การที่สามารถส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ กรุณา ภู่มะลิ (2556, บทคัดย่อ) ที่ได้นาเสนอ
ไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก
ตั วแปรแฝงภายในการบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่วม มี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกทางตรงต่ อ ตั วแปรประสิ ท ธิ ผ ล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แสดงว่า หากผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
ความรักความผูกพันต่อโรงเรียน มีส่วนร่วมในการกระจายอานาจ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน จะส่งผลให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผล และการวิจัยนี้ยังพบว่า / มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อตัว
แปรประสิท ธิผ ลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ ก แสดงว่า หากผู้บ ริห ารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มี การ
ตัดสินใจอย่างมีหลักการใช้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือประกอบ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพ มีความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน มีการมอบอานาจและการยอมรับนับถือกัน จะส่งผลให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Daniel R. Denison (1990) ได้ น าเสนอไว้ ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารจะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การเป็นอย่างมาก เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิด การผูกพันและการมีส่วนร่วมในองค์การ การ
ปรับตัวที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่นเดียวกันกับงานวิจัย
ของ พุทธิพร สัมภวะผล (2559: 1) ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับสูงมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (γ = 0.763 , ρ< .01) วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเหนืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (γ =0.286 ,
𝑝<.01) และสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554: 26) ที่นาเสนอไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพล
โดยตรงทางบวกต่ อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (β =.20, 𝑝< .01) และบุญ เหลือ ทาไธสง
(2557: 40) ได้นาเสนอไว้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลอย่างมีนัยสาคัญ คือ วัฒนธรรมองค์การ
ในการพิจารณาอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาพรวม
พบว่า ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด รองลงมา คือ ตัวแปรแฝงภายใน
วัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้นาของผู้บริหาร และตัวแปรแฝงภายในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ตามลาดับ สามารถอภิปรายได้ดังนี้คือ ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อประ
สิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เนื่ องด้วยผู้บ ริห ารโรงเรียนเป็ นผู้บั งคับ บัญ ชาสูงสุด ท าหน้าที่อานวยการ
สนับสนุน ควบคุมดูแลโดยตรงในโรงเรียนจึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่างของโรงเรียนได้ ทาให้เกิดผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามความมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดได้ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กมีภาวะผู้นาสูงจะทาให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นหรือต้องปรับตนเองให้สามารถปฏิบัติงาน
กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้ ได้ และกระตุ้ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรสามารถท างานทุ ก อย่ า งที่ ม อบหมายให้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลตามมา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมต่อประสิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่จาเป็นและสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ กับ ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้ วย สภาพแวดล้อมด้ านกายภาพ สภาพแวดล้ อมด้านการบริห าร
สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพล
ทางตรงต่ อโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจากว่าปัจจัยด้านการบริห ารแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากร
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในโรงเรียนมีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน มีความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียน มีความต้องการที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกสภาพในโรงเรียน มีส่วนร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมชื่นชมผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความ
ไว้วางใจกันให้เกีย รติและให้การยอมรับกัน ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ร่วมกับ นั่นคือการมีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการทางานที่สร้างสรรค์ จะส่งผลให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผล
วัฒ นธรรมองค์ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ โรงเรี ยนประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก เนื่ อ งจากว่ า
ผู้บ ริห ารโรงเรียนสามารถตั ดสิ น ใจอย่างมีห ลัก การ มี เหตุผ ล และชัด เจน ใช้ข้ อมู ลข่ าวสารที่ ชัด เจน น่ าเชื่ อถื อ
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ประกอบการตัดสินใจ ให้ ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีสว่ นในการให้ข้อมูลข่าวสาร บริหารจัดการหรือเลือก
วิธีการปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพ คือ บุคลากรใน
โรงเรียนมีสติปัญญาดี มีความฉลาด มีไหวพริบ ช่างสังเกต มีกาลังใจดี มีความทุ่มเท รักการทางาน มุ่งมั่น มีความรัก
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ ชานาญ มีทักษะ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมาย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีการดูแลรักษาสุขภาพเสมอ มีความ
พร้อมทางด้านพฤติกรรมที่ดี ประพฤติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีการยอมรับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน ทุ่มเท เสียสละ ทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน โดย
ไม่ ห วังผลตอบแทน มี ความจงรัก ภั ก ดี ต่อ โรงเรียน และมี ค วามภาคภู มิ ใจที่ เป็ น สมาชิ กของโรงเรีย น มี การวาง
หลักเกณฑ์สาหรับครูในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการแทนผู้บริหารอย่างชัดเจนและติดตามผลการปฏิบัติงาน
หรือปฏิบัติราชการแทนผู้บริหารทุกครั้ง รวมทั้งมีการกากับและแนะนาการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการแทนอยู่
เสมอ และผู้บริหารได้รบั การยอมรับนับถือด้านความรู้ ความสามารถจากครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับและยินดี ภาคภูมิใจเมื่องานทุกงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด หากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการแสดงออกหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้
โรงเรียนเกิดประสิทธิผล
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