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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ในจังหวัดสมุทรสาคร 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของประสิทธิผลสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ก�ำหนดนโยบาย
3คน ผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบาย 3คน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 3 คน และประชากรทีศ่ กึ ษาในระยะที่ 2 เป็นโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน 15 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ�ำนวย
การสถานศึกษา รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา และครู โรงเรียนละ 22 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน และกลุ่ม
เป้าหมายระยะที่ 3 จ�ำนวน 13 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กงึ่ มีโครงสร้าง (Semi Structure Interview ) สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
(Exploratory factor analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสมุทรสาคร มี 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร การบูรณาการ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และ การพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลง
2. แนวทางพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสาคร ดังนี้ 1) ผู้บริหารต้องได้รับการอบรมหรือได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักสูตรผู้บริหาร
ทีไ่ ด้การรับรองจากคุรสุ ภา ให้มวี สิ ยั ทัศน์และมีภาวะผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลงทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ 2) โรงเรียน
ต้องมีการบรูณาการโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้กับโรงเรียนอื่น 3) ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้มกี ารน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้จดั ในการเรียนการสอนของโรงเรียน 4) โรงเรียนต้องมีการจัดสิง่ แวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน/ แนวทางการพัฒนา
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113
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) To study the effectiveness components of schools
under local administrative organization Samut Sakhon province .2)To study the guideline to develop
the effectiveness components of schools under local administrative organiization Samut Sakhon
province . The population were 15 schools under local administrative organization Samut Sakhon
province and divided into 3 phase were interviewees consisted of 3 policy makers, 3 people follow
the policy and 3 stakeholders ,The population used in phase 2 was a schools under local
administrative organization Samut Sakhon province .And the target in phase 3 including 13 special
education administrators by purposive sampling .The respondents were school administrators,
deputy and teachers were 22 people total. The research instruments were consisted of the semi
structure interview, questionnaire and focus group. The statistical analysis were frequency, percent,
standard deviation, Exploratory element analysis and content analysis.
The findings research as:
1. The effectiveness components of schools under municipal in Samut Sakhon province
4 components: executive leadership, integration, factors supporting learning and developmental
change.
2. The guideline to develop the effectiveness components of schools under under
administrative organization Samut Sakhon province were 1.administrators must have leadership
in making timely changes .This is a training course or development that is approved by the teachers
council of Thailand. 2 School need to be integrated by create a network for developing knowledge
with other schools. 3. Administrators must encourage the use of local wisdom in the teaching and
learning of schools.3.Schools need to have environment conducive to learning. 4. Schools need
to be environmentally for learning.
Keywords: School Effectiveness components/ guideline to develop
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บทน�ำ

การศึกษาเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะเป็ น ก� ำ ลั ง
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน ศิริรัตน์
ทองมีศรี (2559 หน้า 84) ได้กล่าวว่า หัวใจส�ำคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความ
ส�ำเร็จได้นนั้ ทรัพยากรทางการบริหารทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คือ “คน” ปัจจุบันจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และ
มีการปฏิรปู การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเปิดโอกาส
ให้ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาการศึกษา ๆไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรือ่ ง
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ว่าบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
แล้วก�ำหนดเป็นแผนการศึกษาชาติ ให้สถานศึกษา
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
เป็นไปตามนโยบายทีร่ ฐั ก�ำหนด และให้เป็นไปตาม
ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น แต่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ
ผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผลการสอบ NT หรื อ ผลประเมิ น
O-NET ผลทีไ่ ด้ยงั อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ก�ำหนด (คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2558:
9-17) ส�ำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
นัน้ จะพบว่า มีระดับคุณภาพการศึกษาค่อนข้างต�ำ่

ในภาพรวมทั้งประเทศ แต่ละโรงเรียนมีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ทีป่ ระกอบด้วย เทศบาล อบจ และอบต.ทีม่ กี าร
จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เช่นเดียวกันก็ประสบปัญหาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน
เช่น ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านการบริหาร
จัดการกับปัจจัยด้านบริบทภายในโรงเรียน เป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีเ่ ป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร
ตลอดจนคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่สูงมาก
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาถึ ง องค์
ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนและแนวทางพัฒนา
องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนดในเรื่อง
คุณภาพทางการเรียนของนักเรียนทีต่ ำ�่ กว่ามาตรฐาน
ให้มคี วามชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และใช้ส�ำหรับพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิน่ จังหวัดสมุทรสาคร
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิน่
จังหวัดสมุทรสาคร

ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อ
1. ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผล
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองท้ องถิ่ น
กรอบแนวคิด
จังหวัดสมุจากการศึ
ทรสาครกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิ2.
จยั ทีศึเ่ กีกย่ ษวข้าแน
องกับวท
องค์างก
ประกอบประสิ
ารพั ฒ ทนธิาผล
พบว่ปาระกอบประสิ
ประสิทธิผลโรงเรี
(Robbins,
1996:
องค์
ท ธิยผนลโรงเรี
ย นในสั
ง กัด77;
Hoy; Furguson,1985:131; รังสรรค์ อ้วนวิจิตร,
องค์
กรปกครองท้
องถิ
รสาครง) และ
2554:
210-212; ธวั
ชชั่นย จัตังง้ หวั
อุทยัดเรืสมุ
อง,ท2557:
กรอบแนวคิ
การสัมภาษณ์ดผเู้ ชีย่ วชาญทางการศึกษา ประกอบด้วย
องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรี ยน โดยการ
1. สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
2. แนวคิด ทฤษฎี
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

ศึกษา ประกอบด้ วย 1)ผู้กาหนดนโยบาย 2)
ผู้ปฏิบตั ิตามนโยบาย และ 3) ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีวารสารวิ
ย ส่วนการสนทนากลุ
ชาการ มหาวิทยาลัย่มกรุ(Focus
งเทพธนบุรGroup)
ี
115
ปี
ท
่
ี
6
ฉบั
บ
ที
่
2
กรกฎาคม
ธั
น
วาคม
2560
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ้กเ ป็�ำหนดนโยบาย
นผู้ อ านวยการสถานศึ
ก ษ า ระดั
1)ผู
2)ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
และบ
ขึ น้ ไป สั ง กั ดม่ องค์
กร
3)ชผูานาญ
ม้ สี ว่ นได้การพิ
สว่ นเสียเศษ
ส่วนการสนทนากลุ
(Focus
Group)
เพื่ อ หาแนวทางการพั
้ ท รง
ปกครองส่
ว นท้ องถิ่ น จั ง หวัฒดนาสมุโดยผู
ท รสาคร
คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา ระดั บ
จ านวน 13 คน เพื่ อ สร้ างกรอบแนวคิด การ
ช�ำนาญการพิเศษขึ้นไป สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ภาพ จ�ำนวน 13 คน เพือ่ สร้าง
ท้อวิจงถิยั น่ แสดงได้
จังหวัดสมุดทงั รสาคร
กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงได้ดังภาพ

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
ประสิทธิผลโรงเรี ยนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกการวิ
ษา จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสม
จยั ครัง้ นี ้เป็โดยมี
นการวิ
(Mixedการวิ
Methodology)
การวิจจยั ัยแบบผสม
เป็นขั้นตอน
ดังนี้ Methodology) โดยมี ก ารวิ จั ย เป็ น
(Mixed
ขัน้ ตอนที่ 1 สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการ
ขันตอนดั
้
งนี ้
บริหารจัดการศึกษา 3 กลุม่ คือ 1)ผูก้ ำ� หนดนโยบาย
ระดั บ กองการศึ ก ษา 2) ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
และ3)ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และศึ ก ษา แนวคิ ด
ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเกี่ยวข้องมาประสิทธิผล
โรงเรียน มาสังเคราะห์หาประสิทธิผลโรงเรียน ขั้น
ตอนที่ 2 น�ำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและสร้างองค์
ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยผูว้ จิ ยั น�ำองค์
ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Exploratory Factory Analysis) ด้วยวิธสี กัดปัจจัย
(Principal Component Analysis) น�ำผลที่ได้ไป

เลือกองค์ประกอบที่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ขัน้ ตอนที่ ท1ธิสัผมล ภาษณ์
เป็นองค์ประกอบประสิ
ขั้นตอนทีผ้ ู่เชี3่ ยน�วชาญ
ำองค์
ประกอบประสิ
ธิ ผดลโรงเรี
นในสั
กั ด่มองค์
กร ้
ด้ านการบริ หทารจั
การศึกยษา
3 งกลุ
คือ 1)ผู
ปกครองส่
ว นท้ อ งถิ่ น จั งบหวั
ด สมุ ท รสาครที
ก าหนดนโยบายระดั
กองการศึ
ก ษา 2)่ ไ ด้ผู้
ไปหาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ ด้วยวิธีการ
ปฏิ บัติต่มามนโยบาย
และ3)ผู
้ มี ส้ท่วรงคุ
นได้ณสวุฒ
่ว นิ
สนทนากลุ
(Focus Group)
โดยผู
ก ษา แนวคิ
เอกสาร
ทีเสี
่เป็นยผู้บและศึ
ริหารสถานศึ
กษาระดัดบทฤษฎี
ช�ำนาญการพิ
เศษ
ขึ้นไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3
ระยะ คื อ 1) กรอบองค์ ป ระกอบและตั ว แปร
ประชากร ประกอบด้วย ผู้ก�ำหนดนโยบายระดับ
กองการศึกษา 3 คน ผู้ปฏิบัติคือผู้บริหารสถาน
ศึกษาระดับช�ำนาญการพิเศษ 3 คน และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียเป็นกรรมการสถานศึกษาที่จบการศึกษา
ขั้นต�่ำปริญญาตรี 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เป็นการ
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เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เป็น โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสมุทรสาคร คือ โรงเรียน
สังกัดเทศบาล 13 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 โรงเรียน รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 15 โรงเรียน โดยก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
โรงเรียน จ�ำนวน 25 คน ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานศึกษา 1คน รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
2 คน และครู 22 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 350 คน
และ 3 ) การศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สมุทรสาคร โดยวิธกี ารสนทนากลุม่ (Focus Group)
ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุม่ ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานศึกษา ระดับช�ำนาญการพิเศษขึ้นไป สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 13 คน เป็นการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบ
สั ม ภาษณ์ กึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง (Semi Structured
Interview) ใช้สมั ภาษณ์ ผูท้ มี่ คี วามรูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย ผู้ก�ำหนดนโยบายระดับ
กองการศึกษา 3 คน ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย 3 คน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 คน ส่วนแบบสอบถาม
(Questionnaire) ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปสอบถาม
กับกลุ่มประชากรจ�ำนวน 15 โรงเรียนซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา 1 คน
รองผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา 2 คน และครูหวั หน้างาน
อีก 22 คน และแบบบันทึกใช้ส�ำหรับการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
องค์ ป ระกอบประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนและน�ำมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ ใ ห้
ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย (Descriptive Statistic)
ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์คา่ ความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) ของเครื่องมือ พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 คน หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
แต่ละข้อกับ จุดประสงค์หรือเนื้อหา (Index of
Item-Objective Congruence หรือ IOC)
4. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(Reliability) น�ำไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช้
ประชากร จ� ำ นวน 2 โรงเรี ย น โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
5. วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบประสิ ท ธิ ผ ล
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สมุ ท รสาคร โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
เชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธี
การสกั ด ปั จ จั ย แบบองค์ ป ระกอบหลั ก “PCA”
(Principal Component Analysisโดยวิธวี าริแมกซ์
(Varimax Rotation) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ส�ำคัญ
ซึ่ ง ถื อ เกณฑ์ ก ารเลื อ กตั ว แปรเข้ า ที่ อยู ่ ใ นองค์
ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความ
แปรปรวน (Eigenvalue) มากกว่า 1 และถือค่า
น�ำ้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละ
ตั ว แปรขององค์ ป ระกอบนั้ น มี ค ่ า 0.5 ขึ้ น ไป
ทีบ่ รรยายด้วยตัวแปร 6 ตัวขึน้ ไปตามวิธขี อง Kaiser
4. การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis)
เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจัดกลุ่ม
เนื้อหาที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแล้ว
เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการบรรยาย
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(Exploratory Factor Analysis) โดยพิจารณาจาก
ค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า KaiserMeyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy
(MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2
คือ Bartlett’s Test of Sphericity) ใช้ทดสอบ
ตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ดังภาพ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิผล
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สมุ ท รสาคร โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
(factor Analysis) เป็นการน�ำข้อมูลจากตัวแปร
ทั้งหมด 79 ตัวแปร มาวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

.836

Adequacy.
Bartlett’s Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

15051

Sig.

.000

ผู ้ วิ จั ย เลื อ กองค์ ป ระกอบประสิ ท ธิ ผ ล
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สมุทรสาคร ที่บรรยายด้วย 6 ตัวแปร ขึ้นไป และ
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมากกว่า.50 ได้ 4 องค์
ประกอบ 32 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
มี 8 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง
0.612-0.726 มีคา่ ความแปรปรวนขององค์ประกอบ
(eigenvalues) เท่ากับ 8.175 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ
10.412
องค์ ป ระกอบที่ 2 การบู ร ณาการ มี 6
ตั ว แปร มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบ อยู ่ ร ะหว่ า ง
0.642-0.726 มีคา่ ความแปรปรวนขององค์ประกอบ

77985.247

(eigenvalues) เท่ากับ 8.175 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ
6.201
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
มี 8 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง
0.642-0.713 มีคา่ ความแปรปรวนขององค์ประกอบ
(eigenvalues) เท่ากับ 7.175 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 8.365
องค์ ป ระกอบที่ 4 การพั ฒ นาและ
เปลี่ ย นแปลง มี 11 ตั ว แปร มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์
ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.642-0.701 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ
7.675 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ากับ 8.913
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ประสิทธิผลโรงเรี ยนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร
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1. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2. การบูรณาการ
3. ปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนรู้
4. การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
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ธี ที่ ห ลากหลาย
บริเทคนิ
หารจัคดวิการให้
เกิดประสิทและเทคโนโลยี
ธิผลต่อโรงเรียนที่
ระกอบที
่ 2 เการบู
รณาการ
ทันสมัยองค์
บริ หปารจั
ดการให้
กิดประสิ
ทธิผลต่โรงเรี
อ ยน
ต้ อ งมี ก ารการสร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาความรู ้ กั บ
โรงเรี ยน
โรงเรียนอื่น
องค์ประกอบที
ป ระกอบที
่ 2 การบู
ร ณาการ
องค์
่ 3 การสนั
บสนุ
นด้านปัจจัย
โรงเรียยนการสอน
นต้ องมีการการสร้
ข่ายพั
นา อม
การเรี
โรงเรียนต้าองเครื
งมีกอารจั
ดสิฒ
ง่ แวดล้
ที่เความรู
อื้อต่อ้ การเรี
ยนรู
้ ่น
กบั โรงเรี
ยนอื
องค์
่ 4 การพั
ฒนาและเปลี
องค์ประกอบที
ประกอบที
่ 3 การสนั
บสนุนด้ย่ านแปลง
น
โดยการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดในการเรียน
ปั จจัยการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนต้ องมีการ
การสอน

จัดสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
องค์ ป ระกอบที่ 4 การพั ฒ นาและ
แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
เปลี1.่ยต้นแปลง
าภูมิปัญญาท้ องถิาน่น
องเป็ นผู้มโดยการน
คี วามรู้ ความสามารพและผ่
มาใช้
จดั ในการเรี
ยนการสอน
การอบรม/พั
ฒนาตามหลั
กสูตรผู้บริ หารที่ครุ ุสภา
รับรอง
2. การนาปราชญ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
มาใช้ จดั การเรี ยนการสอน
3. การจัดสิง่ แวดล้ อมและแหล่งเรี ยนรู้ ทังภายใน
้
และภายนอกสถานศึกษาทีเ่ อื ้อต่อการเรี ยนรู้
4. การสร้ างเครื อข่ายพัฒนาความรู้กบั โรงเรี ยนอื่น

ภาพที่ 3 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
การอภิปรายผล

สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ สื่อ เทคโนโลยี รวมถึง
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การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย แนวทางการพั ฒ นา
ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยสามารถน�ำมา
อภิปรายได้ดังนี้
1. องค์ ป ระกอบประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น
ในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
สมุทรสาคร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�ำ
ของผู ้ บ ริ ห าร 2) การพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลง
3) ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และ 4) การบูรณาการ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย น
ในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
สมุทรสาครจะเกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้ดีต้อง
ค�ำนึงถึง 4 องค์ประกอบ จึงจะเป็นที่ยอมรับจาก
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ผูป้ กครอง ถึงการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และได้รับความ
ร่ ว มมื อ อย่ า งหลากหลายให้ ก ารสนั บ สนุ น วั ส ดุ
อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี รวมถึงทุนทรัพย์ตลอดจน
การเสนอแนะคิ ด น� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า มา
บู ร ณาการในการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและนโยบาย
ของรัฐ สอดคล้องกับพิมลพรรณ ดุษิยามิ ( 2558)
ได้ ก ล่ า วถึ งผู ้ บ ริ หารสถานศึกษาว่าต้อ งเป็นผู้ที่
มีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
มีความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเป็น
อย่างดี เพราะผูบ้ ริหารเป็นผูน้ ำ� ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการ
ขับเคลือ่ นสถานศึกษาเข้าสูก่ ระแสโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับ Warren, S. R., Kelsen, V. E.
(2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกความเป็นผู้น�ำกับ
การสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารในโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพต�่ำ พบว่า พฤติกรรมการเป็นผู้น�ำ
การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารท� ำให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

2. แนวทางพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผล
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สมุทรสาคร โดยผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา 13 คน
สรุปแยกแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้
		 1) ภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ บ ริ ห าร
ต้องผ่านการอบรมได้รับความรู้ด้านการบริหาร
มีทดลองฝึกปฏิบัติจริงและผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตัง้ ตามหลักสูตรของผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จากคุรุสภาเสียก่อน ให้มีความเป็นผู้น�ำในการ
เปลีย่ นแปลง มีวสิ ยั ทัศน์ มองการไกลใช้กระบวนการ
ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ
บริหารจัดการแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายและคุณภาพ ด้วยบทบาทของการ
นิเทศเข้าไปก�ำกับ ติดตาม การท�ำงานอย่างใกล้ชดิ
และชัดเจนเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับ วิไล พินจิ พงศ์ (2515) การศึกษาเรียน
รูใ้ นการเป็นผูน้ ำ� มืออาชีพซึง่ จะต้องมีภาวะผูน้ ำ� ก็จะ
เป็นผู้น�ำที่ดีได้ สอดคล้องกับ   กัลยารัตน์ เมืองสง
(2550) ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นงานวิ จั ย ว่ า การสั ม มนา
ประชุ ม ทางวิ ช าการ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การระดมความคิด การศึกษาดูงาน การฝึกงาน
การเรี ย นรู ้ การสนทนากลุ ่ ม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การพัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นผู้น�ำได้ทุกยุค
ทุ ก สมั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ประสิทธิผลโรงเรียนที่สูงขึ้น
		 2) การเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นา
ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน�ำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้จัดในการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นในด้านต่าง
ๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ การพัฒนา
ย่อมต้องค�ำนึงความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจน
ศึกษาบริบทของท้องถิ่นด้วยว่า มีปัจจัยใดบ้างที่
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบ้ า งแล้ ว น� ำ มาประยุ ก ต์
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ใช้พฒ
ั นาได้อย่างลงตัว และสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Hamlin
(1991) กล่ า วว่ า การเปลี่ ย นแปลงที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ในทางปฏิบัติไม่มีรูปแบบใดที่ดีที่สุด
เหมาะสมทีส่ ดุ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทเี่ กิดในขณะนัน้
จึงต้องคิดพัฒนารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาใช้ เพื่อน�ำไป
สู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียน
		 3) การสนับสนุนด้านปัจจัยการเรียน
การสอน โรงเรียนมีการจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
เรียนรู้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ท�ำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ร่มรื่นน่า
เรียน อันจะน�ำมาซึ่งความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ
เป็นหน้าทีข่ องโรงเรียนทีต่ อ้ งก�ำหนดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรง
ตามความต้องการของสังคม เพราะตลอดเวลาทีอ่ ยู่
ในโรงเรียนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนย่อมมีผลกระ
ทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน รวมถึง
ผูส้ อนด้วยเช่นกันดังนัน้ ในการจัดการศึกษาจึงต้อง
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น สอดคล้อง
กับ Pao-Nan Chou (2012) พบว่า การสื่อสารบน
ออนไลน์ เ ป็ น ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ น
การเรี ย นของนั ก เรี ย นและส่ ง ผลถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
		 4) การบูรณาการ ต้องมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
กั บ โรงเรี ย นอื่ น จึ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ
โรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ศักยภาพและความ
สามารถในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง
มีความแตกต่าง ๆ กันทั้งในด้านการบริหารและ
บริ บ ทของโรงเรี ย น จึ ง ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน น�ำมาบูรณาการให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพื่อประสิทธิผล

โรงเรียน สอดคล้องกับ นิตยา มั่นช�ำนาญ (2555)
ได้ศึกษาเกี่ยวรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ด้านการ
บูรณาการเป็นองค์ประกอบส�ำคัญองค์ประกอบ
หนึ่งจาก 4 องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน
มัธยมขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
สอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2553) ได้เสนอแนวทาง การเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ สภาพ
แวดล้อมภายนอกได้แก่ สภาพสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ การเมื อ งและกฎหมาย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านโครงสร้าง และนโยบาย ผลผลิต และบริการ
บุคลากร ประสิทธิผลโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ได้ค้นพบนวัตกรรม
ทางการบริหารจัดการสถานศึกษาทีน่ ำ� ไปสูข่ อ้ เสนอ
แนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สมุทรสาคร ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้
วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. หน่วยงานต้นสังกัด ควรน�ำผลการวิจัย
ครั้ ง นี้ ไ ปเป็ น ส่ ว นประกอบในการก� ำ หนดเป็ น
นโยบายส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาให้ มี
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ท้องถิ่น
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2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สามารถน�ำผลการ
วิ จั ย ไปใช้ พัฒ นาการบริหารจัด การศึกษาที่เป็น
ระบบอย่างมีกระบวนการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิผลโรงเรียนที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
แม้ว่าผลการวิจัยครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงองค์
ประกอบและแนวทางการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบ
ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาเฉพาะ

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล
และอบจ.) และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัด
สมุทรสาครเท่านั้น แต่ถ้าเป็นสถานศึกษาที่อยู่
ภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
สมุทรสาคร ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เช่นกัน จะมี
องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
ประสิทธิผลโรงเรียนอย่างไร เป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ที่จะท�ำการศึกษาต่อไป
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