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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 2) เพื่อสร้างและ
พัฒนารูปแบบเชิงสมมติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ ตรวจสอบรูปแบบ ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบพหุระดบักับข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยเกบ็ขอ้มลูจากตวัอยา่ง 1,300 คน จดัประชมุระดมความคดิ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ ด้วยโปรแกรมเอ็มพลัส

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ พบว่า 1) ในระดับนักเรียน ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทางอ้อม คือทัศนคติเชิงบวกของนักเรียน และความรู้และทักษะที่จำาเป็น
ตามหลักสูตร และปัจจัยที่ส่งผลทางตรง คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ในระดับบุคคล ปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีนทางออ้ม คอื ภาวะผูน้ำาองคก์าร และสมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
และปัจจัยที่ส่งผลทางตรง คือการทำางานเป็นทีม และระบบรางวัล และ 3) ในระดับสถานศึกษา ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทางอ้อมคือการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และปัจจัยที่ส่งผลทางตรง คือการกระจายอำานาจ และความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
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2. ผลการสรา้งและพัฒนารปูแบบเชิงสมมตฐิาน ในระดบันกัเรยีน ระดบับคุคล และระดบัสถาน
ศึกษา พบว่า รูปแบบมีความตรงเชิงโครงสร้างและสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ พบว่า 
รูปแบบมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถแสดงความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ทั้งในระดับนักเรียน ระดับบุคคล และระดับสถานศึกษา ซึ่งพิจารณาจากค่าสถิติที่
ใชต้รวจสอบความตรงของรปูแบบคอื คา่ X2=449.501, df=362, p=0.059, CFI=0.995, TLI=0.991, 
RMSEA=0.036, SRMRw=0.003, SRMRc=0.037, SRMRsc=0.048 และ X2/ df=1.242 

คำ�สำ�คัญ:  ประสิทธิผล โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ

Abstract
The research aimed to 1) to study the multi-level causal relationship of factors  

influencing the effectiveness of the small primary schools by investigating documents,  
concepts, theories, and researches, analyzing and synthesizing on the factors influencing 
the effectiveness of the small primary schools ; 2) to create and to develop a hypothetical 
model of the multi-level causal relationships of the factors influencing the effectiveness of 
the small primary schools, check the developed model, examine the research instruments 
by experts 3) to examine the accordance of the multi-level causal relationship model of the 
factors influencing the effectiveness of the small primary schools and the empirical data  
by collecting data from 1,300 samples: and by focus group discussion of 21 experts 
to brainstorm their ideas. The confirmatory factor and the multi-level causal analysis was  
conducted by using the M Plus program. 

The research findings were as follows:

1. The results of the study of the multi-level causal relationship showed in three 
levels. 1) In the student level, the factors indirectly influenced the effectiveness of the small 
primary schools were the positive attitudes of the students and the knowledge and the skills 
required by the curriculum while the factor directly influenced the effectiveness of the small 
primary schools was the learning achievement. 2) In the individual level, the factors indirectly 
influenced the effectiveness of small primary schools were the organizational leadership and 
the competency of the teachers and educational staff while the factors directly influenced the 
effectiveness of the small primary schools were the teamwork and the reward system. 3) In 
the school level, the factors indirectly influenced the effectiveness of small primary schools 
were the schools becoming the learning organizations and the management conducted by 
the school-based management while the factors directly influenced the effectiveness of the 
small primary schools were decentralization and the excellence of the educational institutions. 
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บทนำา
การศึกษาเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการ

พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของชาติ โดยรัฐมีหน้า
ที่ที่จะต้องให้การศึกษาแก่ประชาชน สถานการณ์
ท่ีโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบการศึกษา
ของไทยต้องปรับปรุงให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเป็นการศึกษา
ทีม่คีวามสำาคญัในการพัฒนาประชาชนใหม้คีวามรู้
ความสามารถ มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการบรหิารประเทศ ซึง่สำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มภีารกจิหลกั
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพและ
เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนโดยมีสถานศึกษา 
ในความรับผิดชอบ จำานวน 30,228 โรงเรียน  
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 11,598 โรงเรียน 
คดิเป็นร้อยละ 38.36 ของจำานวนโรงเรยีนทัง้หมด 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2557: 12) ทำาใหก้ารจดัการศกึษาใหแ้กป่ระชากร
วัยเรียนระดับประถมศึกษา จำานวนมากเป็น

ภาระหน้าที่ของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลให้มี
สัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำาและมีปัญหาใน
เชงิคณุภาพโดยภาพรวมของโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดเล็ก โดยมีแนวโน้มการเพิ่มจำานวนมากข้ึน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาคุณภาพ
การศกึษาในระดบัประเทศขยายขนาดตามจำานวน
โรงเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั สอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาวิจัยของ พิธาน พื้นทอง (2548: 204) ที่
พบว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อคุณภาพการ
ศึกษา ส่วนใหญ่โรงเรียนมีขนาดเล็กจะมีคุณภาพ
การศึกษาน้อยกว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ในเกือบ
ทุกๆ ด้าน 

ดงันัน้ประสิทธิผลที่เกีย่วข้องกับโรงเรียน 
เพื่อให้เกิดคุณภาพในด้านการศึกษาของประเทศ 
การพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ในระดับประถมศึกษาของรัฐ จึงเป็นสิ่ง
ที่มีความจำาเป็นที่ต้องทำาอย่างเร่งด่วน และเมื่อ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินกิจการ
ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน และงานวิจัยต่างๆ ได้
อธิบายให้ทราบถึงปัจจัยบางประการที่มีความ
สัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อ

2. The results of the construction and development of the hypothetical multi-level 
causal model in the student, individual, and school levels indicated that the model had the 
construct validity and was able to show the causal relationships. 

3. The results of the examination of the accordance of the multi-level causal  
relationship model and the empirical data indicated that the model had the construct validity 
or fit the empirical data well. The model also could show the causal relationships among 
the student, the individual, and the school levels based on the values of X2=449.501, 
df=362, p=0.059, CFI=0.995, TLI=0.991, RMSEA=0.036, SRMRw=0.003, SRMRc=0.037, 
SRMRsc=0.048 และ X2/df=1.242.

Keywords:  Effectiveness, small primary schools, multilevel causal relationship model
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ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ปจัจัยเหลา่น้ันมีความสมัพันธก์นัอย่างไร และควร
ไดร้บัการศกึษาหารปูแบบความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลโรงเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างและ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก เมื่อรูปแบบความสัมพันธ์
นี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะได้นำา
ไปใช้ใหเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

แบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบเชิง
สมมติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก 

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ 
รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุบบพหรุะดับของ
ปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดเล็กกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตการวิจัย
ประช�กร คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููส้อนในโรงเรยีน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลา่ง จำานวน 8 จงัหวดั 29 เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 

ตัวแปรที่ศึกษ� ประกอบด้วย 1) ตัวแปร
ตาม คือ ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 
ตัวแปร คือด้านคุณภาพนักเรียน ด้านผู้บริหาร

และครู ด้านการบริหารจัดการ และด้านความพึง
พอใจต่อองค์การ และ 2) ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ 
2.1) ตัวแปรระดับนักเรียน 2.1.1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 
2 ตัวแปร คือ ด้านการปฏิบัติ และด้านเนื้อหา 
2.1.2) ทัศนคติเชิงบวกของนักเรียน สามารถวัด
ได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความรู้/
ความเชื่อ ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล 
2.1.3) ความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร 
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 
คือ ความรู้ สมรรถนะผู้เรียน และสุขนิสัย 2.2) 
ตัวแปรระดับบุคคล 2.2.1) ภาวะผู้นำาองค์การ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จำานวน 4 ตัวแปร 
คอื คณุลกัษณะ พฤตกิรรม การใชอ้ทิธพิล และรปู
แบบปฏสิมัพนัธ ์2.2.2) สมรรถนะครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 
3 ตัวแปร คือด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
สมรรถนะ บุคลิกลักษณะ 2.2.3) ระบบรางวัล 
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ 
รางวัลตอบแทนภายนอก และรางวัลตอบแทน
ภายใน 2.2.4) การทำางานเป็นทีม สามารถวัดได้
จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ สมาชิกในทีม 
ผูน้ำาทมี และการจดัรปูแบบทมี 2.3) ตวัแปรระดบั
สถานศึกษา 2.3.1) ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 
ปจัจยันำาเขา้ กระบวนการ และผลผลติ 2.3.2) การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สามารถวัดได้จาก
ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ หลักการกระจา
ยอำานาจ หลักการบริหารจัดการตนเอง หลักการ
บรหิารแบบมสีว่นรว่ม และหลกัการบรหิารจดัการ
ทีด่ ี2.3.3) การกระจายอำานาจ สามารถวดัไดจ้าก
ตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวัแปร คอื การบรหิารวชิาการ 
การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงบประมาณ และ
การบริหารทั่วไป และ 2.3.4) การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกต
ได้ 5 ตัวแปร คือ การรอบรู้แห่งตน แบบแผนการ
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คิดอ่านและโลกทัศน์ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การ
เรียนรู้ของทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ 

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก 

1) ระดับสถานศึกษาที่สำาคัญ Senge 
(1990: 340) ; Buytendijk (2006: 295) ;  
Povich (2008: 186-188) บษุบา ชมดิท ์(2558: 
162) ; กานดา สุขทุม (2556: 179 และคน
อื่นๆ 2) ระดับบุคคลที่สำาคัญคือ Reynolds and 
others (1993: 165-169) ; Quinn (2013: 
93-94) ; รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554: 122) ;  
สุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร (2552: 149) และคนอื่นๆ 
3) ระดบันกัเรยีนทีส่ำาคญัคอื Bloom (1976: 52) ;  
Hoy and Miskel (2001: 297) ; อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ  
(2556: 182) ; บัญชา ชลาภิรมย์ (2553: 194) 
; และคนอื่นๆ ทำาให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ครั้งนี้ ดังภาพที่ 1 ต่อไปนี้

วิธีดำาเนินการวิจัย
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารสถาน

ศกึษา ครแูละบคุลากรทางการศกึษา จำานวน 260 
โรงเรยีน โรงเรยีนละ 5 คน รวมเปน็จำานวน 1,300 
คน เลือกสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย 
ข้ันตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจัย คอื แบบสอบถาม
เกี่ยวกับตัวแปรที่สนใจศึกษา จำานวน 40 ตัวแปร 
โดยแบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีคุณภาพด้านความตรง
เชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.80=1.00) มีความตรงเชิง
โครงสร้าง (X2/df=0.439=1.869, p > 0.50)  
มคีวามเทีย่งระดบัสงู (α=0.809=0.948) และมคีา่
อำานาจจำาแนกระดับสูง (r

it
=0.362=0.746) 

3 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
       ตัวอยางที่ ใชในการวิจัย  คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 260 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวมเปน
จํานวน 1,300 คน เลือกสุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
แ บ บ ห ล า ย ข้ั น ต อ น  (Multistage random 
Sampling)  เค รื่องมือที่ ใช ในการวิ จัย  คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรที่สนใจศึกษา 
จํานวน 40 ตัวแปร โดยแบบสอบถามนี้มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคุณภาพ
ดานความตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.80–1.00) มี
ความตรงเชิงโครงสราง (X2/df=0.439–1.869, p > 
0.50)  มี ค วาม เที่ ยงระดั บ สู ง  (= 0.809 – 
0.948) และมีคาอํานาจจําแนกระดับสูง (rit = 
0.362 – 0.746) 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
          1.การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของ
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ที่
พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ วิเคราะหขอมูล
โดยใชวิธีการประมาณคาแบบอาศัยความนาจะ
เปนสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ทดสอบ
การไมมีนัยสําคัญทางสถิต(ิp-value  0.05) ของ
คาไค-สแควร (X2) คาดัชนี Tucker-Lewis Index 
(TLI) และค าดั ชนี วัดระดับความกลมกลื น
เปรี ยบ เที ยบ  (Comparative Fit Index : CFI) 
มากกวา 0.95 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสอง
ของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน(Root 
Mean Square Error of Approximation : 
RMSEA) และคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสอง
ของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root 
Mean Square Residual : SRMR) นอยกวา 0.05 
         2.การประมาณคาขนาดอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางออมของตัวแปรเชิงสาเหตุแบบ
พหุระดับของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการประมาณ
คาแบบอาศัยความนาจะเปนสูงสุด (Maximum 
Likelihood: ML) และทดสอบการมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ (p-value <0.05) ของคาซี (Z) (Hair et al, 
2010) 
สรุปผลการวิจัย 
       1. ผลการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
แบบพหุระดับ พบวา ประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก 1) ระดับนักเรียนมีปจจัย
ที่สงผลทางตรงและทางออม คือทัศนคติเชิงบวก
ของนักเรียน และความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลั กสู ต ร และป จจั ยที่ ส งผลทางตรง คื อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. การพัฒนาและตรวจสอบความตรง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ
ของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบอาศัยความน่าจะ
เป็นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ทดสอบ
การไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ(p-value ≥ 0.05) ของ
ค่าไค-สแควร์ (X2) ค่าดัชนี Tucker-Lewis Index 
(TLI) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบ
เทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มากกว่า 
0.95 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของการ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน(Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) และ
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของส่วนเหลือ
มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square 
Residual: SRMR) น้อยกว่า 0.05

2. การประมาณค่าขนาดอทิธพิลทางตรง
และอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรเชิงสาเหตุแบบ
พหุระดับของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการประมาณ
ค่าแบบอาศัยความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum  
Likelihood: ML) และทดสอบการมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) ของค่าซี (Z) (Hair 
et al, 2010)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

แบบพหุระดับ พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก 1) ระดับนักเรียนมีปัจจัยที่ส่ง

ผลทางตรงและทางอ้อม คือทัศนคติเชิงบวกของ
นักเรียน และความรู้และทักษะที่จำาเป็นตาม
หลกัสตูร และปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรง คอืผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 2) ระดับบุคคล ปัจจัยที่ส่งผลทาง
ตรงและทางอ้อม คือภาวะผู้นำาองค์การ และ
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ปัจจัยที่ส่งผลทางตรง คือการทำางานเป็นทีม และ
ระบบรางวัล และ 3) ระดับสถานศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลทางตรงและทางอ้อม คือการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน และปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรง คอืการกระจายอำา
นาจ และความเป็นเลิศของสถานศึกษา

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ พบว่า รูปแบบ
ในระดบันกัเรยีน รปูแบบระดบับคุคล และรปูแบบ
ระดับนักเรียนท่ีข้ึนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้

3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบ
ว่า รูปแบบมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถ
แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยพิจารณาจากค่า
สถติทิีใ่ชต้รวจสอบความตรงของรปูแบบ ไดแ้ก ่คา่ 
X2=449.501, df=362, p=0.059, CFI=0.995, 
TLI=0.991, RMSEA=0.036, SRMRw=0.003, 
SRMRc=0.037, SRMRsc=0.048, X2/
df=1.242 ดังภาพที่ 2 
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อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่
พบวา่ ประสทิธผิลโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ 
ในระดับนักเรียน มีปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทาง
อ้อมคือทัศนคติเชิงบวกของนักเรียน และความรู้
และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร และปัจจัยที่ส่ง
ผลทางตรง คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งนี้เนื่อง
มาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงการ
ยอมรับในสิ่งที่ดีของการเรียนรู้ จะทำาเด็กในวัย
เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นตั้งในการเรียน ซึ่ง
เป็นเจตคติในเชิงบวกของนักเรียนที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพในการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน
อย่างดียิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ Munn (1971: 71) 
และยังสอดคล้องกับ Rosenberg and Hovland 
(1960: 3) หากบคุคลมคีวามรูส้กึรกั หรอืชอบพอ
ในบุคคลหรือสิ่งใดก็จะมีเจตคติที่มีต่อบุคคลหรือ
สิ่งนั้น แต่หากบุคคลมีความรู้สึกเกลียด หรือโกรธ
บุคคลใดสิ่งใดก็จะมีเจตคติไม่ดีต่อบุคคลหรือสิ่ง
นั้น อีกทั้งการมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตาม
หลักสูตรของนักเรียน เป็นสิ่งที่สำาคัญและเป็นเป้า
หมายหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถาน
ศึกษาทุกแห่ง โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และความรู้ใน
ดา้นตา่งๆ อยา่งไดส้ดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้มกีาร
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชานั้น เป็นภารกิจสำาคัญ
ของโรงเรียนต้องส่งเสริมประสิทธิภาพของการ
พัฒนางานด้านวิชาการ ในระดับบุคคล ปัจจัยที่
ส่งผลทางตรงและทางอ้อม คือภาวะผู้นำาองค์การ 
และสมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศกึษา และ
ปัจจัยที่ส่งผลทางตรง คือการทำางานเป็นทีม และ
ระบบรางวัล ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีภาวะผู้นำา

4 

2) ระดับบุคคล ปจจัยที่สงผลทางตรงและทางออม 
คือภาวะผูนํ าองคการ และสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และปจจัยที่สงผลทางตรง 
คือการทํางานเปนทีม และระบบรางวัล  และ 3) 
ระดับสถานศึกษา ปจจัยที่สงผลทางตรงและ
ทางออม คือการเปนองคการแหงการเรียนรู และ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และปจจัยที่
สงผลทางตรง คือการกระจายอํานาจ และความ
เปนเลิศของสถานศึกษา 
         2 .ผ ลก ารส ร างแล ะพั ฒ น ารู ป แบ บ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ พบวา 
รูปแบบในระดับนักเรียน รูปแบบระดับบุคคล และ
รูปแบบระดับนักเรียนที่ ข้ึนมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
       3. ผลการตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบวา รูปแบบมีความตรงเชิงโครงสรางหรือมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และ
สามารถแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไวโดย
พิจารณาจากคาสถิตทิี่ใชตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบ ไดแก คา X2 = 449.501, df = 362, p = 
0.059, CFI = 0.995, TLI = 0.991, RMSEA = 
0.036, SRMRw = 0.003, SRMRc = 0.037 , 
SRMRsc = 0.048, X2/df = 1.242   
ดังภาพที่ 2  
 

 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบปจจัยเชิงสาเหตพุหุระดับที่สงผลตอ 
             ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
         1. จากผลการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
แบบพหุระดับของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
โรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ ก สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ พบวา 
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึ กษาขนาดเล็ก          
ในระดับนักเรียน มีปจจัยที่สงผลทางตรงและ
ทางออมคือทัศนคติเชิงบวกของนักเรียน และ
ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร และปจจัย
ที่สงผลทางตรง คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งนี้
เนื่องมาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึง 

ภ�พที่ 2 รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก
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องค์การในเชิงการเป็นผู้นำาทางวิชาการ มีความ
สำาคัญต่อความสำาเร็จของโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
ทำาให้มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 
ซึ่งความเป็นผู้นำาทางวิชาการของครูผู้สอนนั้นจะ
มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน
ให้บรรลุผลเป้าหมายในการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Bennis and 
Nanus (1985: 185) ภาวะผู้นำามีความสำาคัญ
ต่อความสำาเร็จขององค์การอย่างมาก สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Kendrick (1988: 49) ภาวะ
ผู้นำาที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน จนสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพให้ประสบผลสำาเร็จด้วยดี และ
ยังสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Stogdill ทีไ่ด้กลา่ววา่ 
ภาวะผู้นำาคือเรื่องของการใช้อิทธิพล (Influence)  
และได้กล่าวว่าภาวะผู้นำา คือกระบวนการใช้
อิทธิพลที่ผู้นำากระทำาต่อกลุ่ม เพื่อให้งานของ
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย (Stogdill, 1974: 259) ใน
ระดับสถานศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทาง
อ้อม คือการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และปัจจัยที่ส่งผล
ทางตรง คอืการกระจายอำานาจ และความเปน็เลศิ
ของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ทำาให้บุคลากร
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานมุ่งไปสู่การสร้าง
บรรยากาศของการเรยีนรูร้ายบคุคลและกลุม่ และ
ทำาให้องค์การเกิดการเรียนรู้ไปสู่ความสำาเร็จ และ
สรา้งการเปลีย่นแปลงใหก้บัองค์การอย่างตอ่เนือ่ง
สอดคล้องกับ Senge (1990: 335) ได้กล่าวถึง
องค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์การที่ทุกคน
สามารถขยายศกัยภาพของตนเองได้อย่างตอ่เน่ือง 
สามารถสร้างผลงานตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เป็น
สถานทีซ่ึง่แตล่ะคนมอีสิระทีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจ 
และเปน็ท่ีซ่ึงทุกคนตา่งเรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูร้ว่มกนั

2 .  จากผลการ พัฒนารูปแบบเ ชิ ง
สมมติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุ

ระดับ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความตรงของรูป
แบบระดับนักเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษแ์ละเปน็
ไปตามสมมตฐิานการวิจยั กลา่วคอื ปจัจยัทางตรง
และทางอ้อม

ระดับนักเรียน ประกอบด้วย ทัศนคติ
เชิงบวกของนักเรียน ความรู้และทักษะที่จำาเป็น
ตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผล
ต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ที่ดี จะส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียน
ในเชิงบวกของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ปัจจัยเชิง
สาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้นั้น ปัจจัยพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ได้แก่ ทัศนคติต่อการเรียนรู้ สมรรถภาพของแรง
จงู ความสนใจและความอดทน กลยทุธแ์ละความ
ยดืหยุน่ มอีทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลโรงเรยีน
ด้านผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ, 2556: 182) 
สอดคล้องกับ (บัญชา ชลาภิรมย์, 2553: 194) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Miskel ได้
กล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า สามารถ
พิจารณาได้จาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้
เรยีน ความพงึพอใจ ในการทำางานของผูส้อน และ
การรบัรูป้ระสทิธผิลของโรงเรยีนในภาพรวม (Hoy 
and Miskel, 2001: 297)

ระดับบุคคล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
เปน็ไปตามสมมตฐิานการวจิยั กลา่วคอืปจัจยัทาง
ตรงและทางอ้อมระดับบุคคลประกอบด้วย ภาวะ
ผู้นำาองค์กร สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การทำางานเป็นทีม และระบบรางวัลส่งผล
ต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการส่งเสริมให้ครูภาวะผู้นำา
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ในตนเอง ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนางานการเรียน
การสอนและงานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจะสง่ผล
ต่อความสำาเร็จในงานของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ภาวะผู้นำาทางวิชาการของครูมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน (นริศ สวัสดี, 2550: 97)
สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับโมเดลความ
สมัพนัธเ์ชงิสาเหตุประสทิธผิลของโรงเรยีนประถม
ศกึษาขนาดเลก็ พบวา่ ภาวะผูน้ำามอีทิธพิลโดยตรง
ทางบวกต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดเลก็ (β=0.42, p<0.01) (รงัสรรค์ อว้นวจิติร.  
2554: 122) สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
เกีย่วกบัตัวแบบความสามารถทางภาวะผูน้ำาครใูน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความสามารถทาง
ภาวะผู้นำาครูส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร,
2552: 149) การส่งเสริมสมรรถนะครูด้วยการ
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานนั้น มีความสำาคัญอย่าง
มากต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
โรงเรยีนอยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบั (เรชา  
ชสูวุรรณ, 2550: 182) ในสว่นของการทำางานเปน็
ทีม ทำาให้เกิดการสร้างบรรยากาศความร่วมมือใน
การทำางานภายในโรงเรียน จนทำาให้งานทุกอย่าง
สำาเรจ็ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธผิลที่ต้องการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยด้านบุคลากรมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ได้แก่ การทำางานเป็นทีม คุณภาพชีวิตในการ
ทำางาน ความผกูพนัตอ่องคก์าร และมนษุยสมัพนัธ์
ในการทำางาน (วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ,  
2554: 249) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Reynolds  
and others กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ 
ศกัยภาพในการสรา้งทมีงานได้ทนัเวลา สอดคลอ้ง
กับปัจจัยที่มีจำากัด ศักยภาพในการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  
(Reynolds and others, 1993: 165-169) และ

ในส่วนของระบบรางวัล เป็นการเสริมแรงในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยเกื้อ
หนุนในการปฏิบัติงาน (รุจิราพรรณ คงช่วย, 
2554: 234) 

ระดับสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และเปน็ไปตามสมมตฐิานการวิจยักลา่วคอื ปจัจยั
ทางตรงและทางอ้อมระดับสถานศึกษา ประกอบ
ด้วย การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การกระจายอำานาจ และ
ความเปน็เลศิของสถานศกึษาสง่ผลตอ่ประสทิธผิล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับ 
(สุริยัน ทรัพย์ผล, 2559: 228-229) ในส่วนของ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทำาให้เกิดการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของคณะครู ชุมชน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบบูรณา
การพหมุติขิองประสทิธผิลของคณะวิชาในสถาบนั
อดุมศกึษา ทีพ่บว่าตวัแปรนโยบายและการบรหิาร
จดัการ ประกอบดว้ย บรหิารทรพัยากรบคุคล การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเงิน และภาวะ
ผูน้ำาของผูบ้รหิาร มอีทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิล
ของคณะในสถาบันอุดมศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, 2549: 
187) และยังสอดคล้อง ตัวแปรปัจจัยระดับ
สถานศึกษาที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา คือ พฤติกรรมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารหลักสูตร
ของโรงเรียน (ถาวร เส้งเอียด, 2550: 249) ใน
ส่วนของการบริหารที่ให้มีการการกระจายอำานาจ 
ทำาให้บุคคลในสถานศึกษาทุกคนได้มีบทบาท
หนา้ทีแ่ละรว่มรบัผดิชอบงานอยา่งเตม็กำาลงัความ
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สามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงาน ตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยการกระจายอำานาจการบริหาร
และการจดัการศกึษา พบวา่ ประสทิธผิลของสถาน
ศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงสูงสุดจากลักษณะ
ขององค์การ โดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.67 
รองลงมา คือ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  
มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.63 (เจริญศรี พันปี,  
2553: 252) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Robbins กล่าวว่า โครงสร้างองค์การเป็นการ
แบ่งงานกันทำาอย่างเป็นทางการ มีการรวมกลุ่ม 
และทำางานประสานงานกันในการจัดการ และ
มีคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาตัดสิน
ใจดำาเนินการ (Robbins, 1997: 185) และใน
ส่วนของความเป็นเลิศของสถานศึกษา เมื่อมีการ
กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานในหน่วยงานที่
มุ่งสู่การพัฒนางานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ในระดับสูงแล้ว จะเป็นผลงานเชิงประจักษ์ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
ซึ่งสอดคล้องกับผล ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ความ
ผูกพันต่อองค์กรมหาวิทยาลัย และความเป็นนัก
วชิาการของอาจารย ์มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการ 
จดัการนนัทนาการในมหาวทิยาลยั (บษุบา ชมดิท,์ 
2558: 162) และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบว่า
คุณลักษณะด้านวิชาการ ประกอบด้วย ความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การวิจัย และการประกันคุณภาพส่งผล
ทางตรงต่อประสทิธผิลตามเกณฑม์าตรฐาน สมศ. 
(กานดา สุขทุม. 2556: 179) 

3. จากผลการตรวจสอบรูปแบบเชิง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ ที่พบว่า  

รูปแบบมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถ
แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ทั้งในระดับ
นักเรียน ระดับบุคคล และระดับสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนขนาดเลก็นัน้ ควรมกีารพฒันาประสทิธผิล
การบริหารโรงเรียนทั้งในระดับนักเรียน ระดับ
บุคคล และระดับสถานศึกษา โดยลำาดับแรกเริ่ม
จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยการส่งเสริม
ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาด้วยการสร้าง
เจตคติเชิงบวก มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตรตามระดับการ
ศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
ในระดับสูง ลำาดับที่สองให้มีการพัฒนาครู เป็น
ผู้นำาทางวิชาการ มีสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีขวัญกำาลังและให้รางวัลในผลงานที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมบุคลากรในร่วมกันทำางานเป็นทีม
คุณภาพ และลำาดับที่สามให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานในภาพรวมของโรงเรียน โดยต้อง
มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้มีการ 
กระจายอำานาจในการบริหาร มุ่งพัฒนาไปสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และมีเป้าหมายเป็น
องคก์รทีม่คีวามเปน็เลศิในการบรหิารจดัการอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยั
ของพิมพ์อร สดเอี่ยม (2547: 274-284) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารวิชาการของสาขาวิชาในระดับบัณฑิต
ศึกษาของสถาบัน ราชภัฏ โดยศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ ในระดบั
นักศึกษาระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา ดังผล
การวิจัยของธวัช กรุดมณี (2550: 159-162) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนที่บริหาร
โดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน โดยศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
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ประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน ในระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ผลการวิจัยของ  
ภัทราวดี มากมี (2552: 274-283) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผล
องค์การสำาหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์: 
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ 
โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ 
ในระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา ผลการวิจัย
ของทวีชัย สายทอง (2558: 213-218) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล (อบต.) 
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ

บริหารส่วนตำาบล ในระดับบุคคล และระดับ
องค์การบริหารส่วนตำาบล

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเลือกตัวอย่างโรงเรียนประถม

ศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง/ขนาด
ใหญ่ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน

2. ควรศึกษาในเชิงวิจัยและพัฒนา
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ปัจจัย
ในแต่ละระดับ 
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