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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 2) ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนนักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการ จำนวน 666 คน จากโรงเรียนแกนนำ
จัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 248 โรง ไดมาโดยการสุมแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามสรางขึ้นโดยผูวิจัย
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สั ม ประสิ ท ธิ์
การกระจาย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุ สำหรับขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. องค ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร ว มระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ประกอบ ดวย 4 องคประกอบ โดยเรียงตามลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก คุณลักษณะ
ผูนำของผูบริหาร พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร บรรยากาศองคการ และการวางแผนกลยุทธ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา แขนงวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา
อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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2. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ตัวแปรสังเกตไดในแตละตัวแฝงของโมเดลการวิจัยถือเปนองคประกอบที่แทจริง
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน คาอิทธิพลรวมสูงสุดของแตละองคประกอบ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามลำดับ ไดแก คุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีคาอิทธิพล
ทางออม เทากับ 0.77 บรรยากาศองคการมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.28 และมีคาอิทธิพล
ทางอ อ ม เท า กั บ 0.36 การวางแผนกลยุ ท ธ มี ค า อิ ท ธิ พ ลทางตรง เท า กั บ 0.60 ส ว นพฤติ ก รรม
การบริหารของผูบริหารมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.05
3. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ องคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบาย
คาความแปรปรวนของประสิทธิผลโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 79
คำสำคัญ: รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ประสิทธิผลโรงเรียน โรงเรียนเรียนรวม

ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) study the factors that affect inclusive
secondary school effectiveness; 2) explore the causal relationship model that affects
inclusive secondary school effectiveness; and 3) develop the causal relationship model
that affects inclusive secondary school effectiveness. The samples were 666 participants,
including; school administrators, special education teachers, and parents of special
education students from 248 inclusive demonstration schools in 2012 academic year
derived by multi-stage random sampling. The research instruments were interview forms
and questionnaires, constructed by the researcher. The data were analyzed by percentage,
mean, standard deviation, confirmatory factor analysis, and path analysis. The data from
the interviews were analyzed by content analysis. The results were as follows.
1. There were four factors that affected the inclusive secondary school
effectiveness. These factors, ranging from the highest to the lowest effect, were leadership
characteristics of administrators, administrators’ behaviors, organizational climate and
strategic planning.
2. The casual relationship model affecting inclusive secondary school
effectiveness showed that the observable variables in each latent construct of the theoretical
model were consistent with the results of factor analysis. Overall, the highest total effect
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was statistically different at .05 level. In detail, in descending order from highest total effect
to lowest, leadership characteristics of administrators had an indirect effect at 0.77.
The organizational climate had a direct effect at 0.28 and indirect effect at 0.36.
The strategic planning had a direct effect at 0.06, and the administrators’ behaviors had
a direct effect at 0.05.
3. The developed causal relationship model affecting the inclusive secondary
school effectiveness was consistent with the empirical data. All factors could explain the
analysis of variance of the school effectiveness at 79 percent.
Keywords: causal relationship model, school effectiveness, inclusive school

บทนำ
การไดรับการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และถือเปนหลักสากลในการจัดการศึกษา
สำหรับประชาชน ประเทศไทยไดจดั การศึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิทางการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน
มาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานไม น อ ยกว า สิ บ สองป ที่ รั ฐ ต อ งจั ด ให อ ย า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม เ ก็ บ ค า ใช จ า ย
รวมทั้งการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ซึ่งรัฐไดมีการบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษาอยางมีมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของแตละประเภทในหลาย
รูปแบบ
การเรียนรวมเปนรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบหนึง่ ในหลายรูปแบบสำหรับการจัดการศึกษา
คนพิการที่เปนนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลตามยุทธศาสตรการสรางและกระจายโอกาส
ทางการศึ ก ษา ซึ่ ง จากรายงานความก า วหน า การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ตามนโยบายดานการจัดการศึกษาใหแกผพู กิ ารของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556: 15-16)
การเรียนรวมรูปแบบของการจัดการภายใตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม โดยมีเด็กพิการ
เขาเรียนตามโครงการดังกลาวประมาณ 6 แสนกวาคน และรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 1)
ในปการศึกษา 2554 มีโรงเรียนเรียนรวมเพิ่มขึ้นเปน 15,530 โรงเรียน
จากนโยบายและการดำเนินการของรัฐในดานการจัดการเรียนรวมตามที่กลาวมานั้น ทำให
ทราบไดวารัฐบาลประสบความสำเร็จในเชิงปริมาณสวนในเชิงคุณภาพยังคงเปนประเด็นที่นาสนใจ
และควรศึกษา จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียนเรียนรวมของนักวิชาการสวนใหญพบวา
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การจัดการเรียนรวมยังไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิผลเทาที่ควร อาทิ ผลการวิจัยของ
เบญจา ชลธาร น นท (2548: 3) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นร ว มพบว า ผลของการดำเนิ น งาน
ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมที่ผานมายังไมสามารถขจัดอุปสรรคบางประการในโรงเรียน
ทั่วไปที่เด็กและเยาวชนพิการเขาไปเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิริลยา เรืองโรจนวิชัย
(2547: 106-111) ที่พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษามีอยูหลายประการ เชน ระบบ
บริหาร ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน หลักสูตร ผูปกครองนักเรียน แตปจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือ
การบริ ห ารโรงเรี ย น ซึ่ ง การบริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี นั ก เรี ย นพิ ก ารเรี ย นร ว มมั ก พบป ญ หาอุ ป สรรคใน
การบริหารจัดการที่มีความแตกตางจากการบริหารโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรวม
ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่สำคัญ
แต จ ากศึ ก ษาผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร ว มระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
พบวายังไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร อาทิ ผลงานวิจัยของวรวรรธน ธนพรธัญทิพย (2548: 93-97)
และอัจฉริยา กุดหอม (2551: 233-236) ที่พบวา มีปญหาการจัดการเรียนรวม ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ด า นบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การเรี ย นร ว ม ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ด า นงบประมาณ
ด า นผู ป กครอง เป น ต น ซึ่งสอดคลองกับการรายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูประบบการศึกษา
ของธีระ รุญเจริญ (2553: 9-18) พบวา การสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผูมีความตองการพิเศษ
สามารถดำเนินการไดระดับหนึ่ง รวมทั้งผลการวิจัยของวันทนีย บางเสน (2551: 137) ที่ไดทำ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาผลการดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ
พ.ศ. 2545-2549 พบวา การเรียนรวม ในดานของเชิงปริมาณมีจำนวนโรงเรียนเขารวมโครงการเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว แตในสวนของเชิงคุณภาพยังมีปญหาหลายประการทำใหผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร เด็กที่มีความตองการพิเศษ
ไดรับการพัฒนาไมเต็มตามศักยภาพเนื่องจากปญหาหลายประการ ทั้งปญหาดานการบริหารจัดการ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ด า นนั ก เรี ย นและผู ป กครอง จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วทำให
ทราบวาปญหาเชิงคุณภาพของการเรียนรวมหรือประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
สมควรไดรับการแกไขหรือพัฒนา จึงทำใหผูวิจัยสนใจในเรื่องของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียน
รวมในระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม ระดับ
มัธยมศึกษาในประเทศไทยยังมีคอนขางนอย ผูวิจัยจึงทำการศึกษาวามีองคประกอบใดบางที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และมีรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
อยางไร เพือ่ นำผลการวิจยั ไปพัฒนาองคความรูใ นการบริหารการจัดการเรียนรวม และเปนฐานขอมูล
สารสนเทศในการจัดการเรียนรวมใหมปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ ตามเจตนารมณของรัฐ และหลักสิทธิมนุษยชน
ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษา
3. เพือ่ พัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษา

วิธีดำเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียน
ครูผสู อนนักเรียนพิการ และผูป กครองนักเรียนพิการในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
สำนั ก บริ ห ารงานมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ป ก ารศึ ก ษา 2555 จำนวน 698 โรง โดยใช โ รงเรี ย น
เปนหนวยวิเคราะห กลุม ตัวอยาง คือ ผูบ ริหารโรงเรียน ครูผสู อนนักเรียนพิการ และผูป กครองนักเรียน
พิการ จากโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จำนวน 248 โรง ซึ่งไดมาโดยการหา
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ (Krejcie and Morgan, 1970: 606 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน,
2540: 303) และโรงเรี ย นที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมาจากการสุ ม อย า งง า ยจากสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตพื้นที่ โดยสุมโรงเรียนจากแตละเขตพื้นที่ตามสัดสวนของจำนวน
กลุมตัวอยาง และกำหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ครูผูสอน
นั ก เรี ย นพิ ก าร 1 คน และผู ป กครองนั ก เรี ย นพิ ก าร 1 คน รวมทั้ ง สิ้ น 744 คน นอกจากนี้ ยั ง มี
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเรียนรวมไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) จากผูบริหารการศึกษา 2 คน อาจารยระดับอุดมศึกษา 2 คน
ผูอ ำนวยการโรงเรียนแกนนำจัด การเรียนรวม 2 คน และครูแกนนำจัดการเรียนรวม 2 คน รวมทัง้ สิน้ 8 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบ
สอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (content
validity) ดวยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC) ดังนี้
ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองดานโครงสราง
เนื้อหาและภาษาที่ใช ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 และหาคาความเชื่อมั่น
(reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
นักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน 30 คน เพือ่ หาความเชือ่ มัน่ โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Cronbach’s coefficients)
ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98
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3. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ดานการจัดการเรียนรวม 8 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อนำความคิดเห็นของ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าพั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
รวมระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม
โดยไดรับคืนจำนวน 666 ชุด คิดเปนรอยละ 89.52 แลวทำการวิเคราะหขอมูลลักษณะของกลุม
ตัวอยางและการแจกแจงของขอมูลโดยใชสถิตพิ น้ื ฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจาย ความเบ และความโด ง วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สอง
ของขอคำถามในแตละองคประกอบเพื่อยืนยันองคประกอบตามโครงสรางที่กำหนดไว วิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุทำใหไดเมทริกซ
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเพื่อนำไปใชเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
ตารางที่ 1 ค า เฉลี่ ย ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจาย ค า ความเบ และ
ความโดงของตัวแปร
´ªÂ¦
»¨´¬³¼oÎµ °¼o¦·®µ¦
1. »¨´¬³nª´ª
2. »¨´¬³oµª·µ¸¡
3. »¨´¬³£µª³¼o Îµµ¦Á¨¸É¥Â¨
¡§·¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¼o¦·®µ¦
1. µ¦¦oµÂ¦¼Ä
2. µ¦·n°ºÉ°µ¦
3. µ¦¤¸·´¤¡´rÂ¨³µ¦¤¸°··¡¨n°´
4. µ¦´·Ä
5. µ¦Îµ®¤µ¦µµ¦·´·µ
6. µ¦¡´µ»¨µ¦

(n = 666)
SD
CV Skewness Kurtosis
X *
4.05 .58 14.32 -.45
-.22
4.23 .56 13.24 -.61
.01
3.77 .74 19.63 -.49
.13
4.14 .63 15.22 -.60
.26
4.04 .60 14.85 -.43
-.21
4.15 .68 16.39 -.48
-.26
4.06 .70 17.24 -.51
.22
4.18 .64 15.31 -.50
-.16
4.06 .67 16.50 -.53
-28
3.80 .76 20.00 -.49
.11
3.98 .69 15.58 -.51
.32
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ตารางที่ 1 ค า เฉลี่ ย ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจาย ค า ความเบ และ
ความโดงของตัวแปร (ตอ)
´ªÂ¦

* SD
¦¦¥µµ«°rµ¦
3.72 .69
1. ·Áª«ª·¥µ
3.40 .92
2. £µ¡Âª¨o°¤
3.82 .69
3. ¦³´¤Ä°rµ¦
3.82 .72
4. ª´¦¦¤
3.86 .73
µ¦ªµÂ¨¥»r
3.67 .75
1. µ¦Îµ®¨¥»r
3.64 .79
2. µ¦Â¨¨¥»r¼n µ¦·´·
3.66 .80
3. µ¦·µ¤¦³Á¤·¨
3.70 .77
¦³··¨ °Ã¦Á¦¸¥Á¦¸¥¦nª¤
3.79 .71
1. ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦nÁ¦·¤«´¥£µ¡µ¦Á¦¸¥¦nª¤
3.69 .82
2. ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦¸ª·°·¦³ °´Á¦¸¥¡·µ¦ 3.85 .78
3. ªµ¤¡¹¡°Ä °»¨µ¦ÄÃ¦Á¦¸¥
4.02 .75
4. ªµ¤¡¹¡°Ä °¼o¦°Â¨³»¤
3.79 .76
5. ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Âo
{ ®µ£µ¥ÄÃ¦Á¦¸¥
3.76 .80
6. ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Ä®o¦·µ¦µ¦Á¦¸¥¦nª¤
3.63 .81
* nµÁ¨¸É¥Îµªµ¦³´¤µ¦µnª¦³¤µnµ 5 ¦³´ (rating scale)
X

(n = 666)
CV Skewness Kurtosis
18.55 -.34
-.11
27.06 -.41
-.20
18.06 -.33
.13
18.85 -.42
.25
18.91 -.51
.49
20.44 -.40
-.01
21.70 -.39
.04
21.86 -.44
.03
20.81 -.38
-.01
18.73 -.68
.68
22.22 -.66
.54
20.26 -.70
.84
18.66 -.69
.58
20.05 -.58
.65
21.28 -.53
.26
22.31 -.56
.35

จากตารางที่ 1 พบวาตัวแปรสังเกตได ในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จากการประเมินดวยมาตรวัดแบบประมาณคา
5 ระดับ ผลการวิเคราะหพบวาสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีคาใกลเคียงกัน ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวแปรคุณลักษณะสวนตัว ( x̄ = 4.23) รองลงมาคือ
ตัวแปรการสรางแรงจูงใจ ( x̄ = 4.15) สวนตัวแปรทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุดคือตัวแปรนิเวศวิทยา ( x̄ = 3.40)
รองลงมาคือตัวแปรการใหบริการการเรียนรวม ( x̄ = 3.63) ผลการวิเคราะหคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสมคือมีคานอยกวา 1 แสดงวาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล
มีความเหมาะสม โดยตัวแปรที่มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยที่สุดคือ ตัวแปรคุณลักษณะสวนตัว
มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 สวนตัวแปรที่มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดคือ
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ตัวแปรนิเวศวิทยา มีคา ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ .92 คาความเบพบวาอยูใ นเกณฑมาตรฐานคือ
มีคานอยกวา 2 โดยจากผลการวิเคราะห คาความเบพบวา ตัวแปรมีคาความเบอยูในชวง -0.33
ถึง -0.70 โดยตัวแปรที่มีคาความเบมากที่สุดคือความสามารถในการดำรงชีวิตอิสระของนักเรียน
พิการ มีคาเทากับ -0.70 ตัวแปรที่มีคาความเบนอยที่สุดคือ มิติทางสังคมในองคการ มีคาเทากับ
-0.33 คาความโดงของขอมูลพบวามีคา ความโดงอยูใ นชวง -0.26 ถึง 0.84 โดยตัวแปรทีม่ คี า ความโดง
มากที่สุดคือความสามารถในการดำรงชีวิตอิสระของนักเรียนพิการ มีคาเทากับ 0.84 และตัวแปรที่มี
คาความโดงนอยที่สุดคือ การสรางแรงจูงใจ มีคาเทากับ -0.26 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑ แสดงวา
ทุกตัวแปรมีการกระจายใกลเคียงโคงปกติมีความเหมาะสมที่จะนำมาวิเคราะหดวยโมเดลสมการ
โครงสรางได
2. ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได
ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได หรืองคประกอบภายใน
ของตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษา พบวาเมือ่ คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทง้ั 22 ตัว คาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ มี ค า เป น บวก แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ใ นทางเดี ย วกั น โดยตั ว แปรสั ง เกตได ทุ ก ตั ว มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรทีจ่ ดั อยูเ ปนองคประกอบของตัวแปรแฝงเดียวกันมีคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธกันในทางบวก แสดงถึงเปนองคประกอบของตัวแปรแฝงนั้นจริง สอดคลองกลมกลืน
กับรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
3. ผลการวิ เ คราะห ก ารพั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาที่กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวาองคประกอบหรือตัวแปรสังเกตในแตละตัวแปรแฝงของ
แบบจำลองสมมติฐานการวิจัยถือเปนองคประกอบที่แทจริงตามกรอบแนวคิดการวิจัยและสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องคประกอบทุกตัวในแบบจำลองการวิจัยมี
คาน้ำหนักองคประกอบสูงกวา 0.30 ทั้งนี้ในแตละตัวแปร ผูวิจัยไดกำหนดคาคงที่ของคาพารามิเตอร
เทากับ 1 โดยพิจารณาเลือกการกำหนดจาก คาน้ำหนักองคประกอบทีม่ คี า สูงสุดในแตละองคประกอบ
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ผลการวิเคราะหพบวาความสัมพันธเชิงสาเหตุที่กำหนดเปนเสนอิทธิพลตามสมมติฐาน
การวิจัยสวนใหญมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก
1) เส น อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แปรแฝงคุ ณ ลั ก ษณะผู น ำของผู บ ริ ห ารไปยั ง ตั ว แปรพฤติ ก รรม
การบริหาร มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.87
2) เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร ไปยังตัวแปรแฝงบรรยากาศ
องคการ มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.83
3) เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร ไปยังตัวแปรแฝงการวางแผน
กลยุทธ มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.33
4) เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงบรรยากาศองคการ ไปยังตัวแปรแฝงการวางแผนกลยุทธ
มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.60
5) เส น อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แปรแฝงพฤติ ก รรมการบริ ห าร ไปยั ง ตั ว แปรแฝงประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรียนเรียนรวม มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.05
6) เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงบรรยากาศองคการไปยังตัวแปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียน
เรียนรวม มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.28
7) เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงการวางแผนกลยุทธไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม
มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.60
ผลการวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิพลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาพบวา รูปแบบจำลองตามรูปแบบมีอิทธิพลอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยดัชนีความกลมกลืนของแบบจำลอง ไดแก คา Chi-square, p-Value, X2/
df, RMSEA, GFI, AGFI, CFI, PGFI, NFI, PNFI, CN, และ SRMR มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคาไค-สแควร เทากับ 93.49 ที่องศาอิสระเทากับ 91 คาความนาจะเปน
เทากับ 0.41 คา X2/df เทากับ 1.03 คา RMSEA เทากับ 0.01 ดัชนี GFI เทากับ 0.99 คาดัชนี AGFI
เทากับ 0.97 คาดัชนี CFI เทากับ 1.00 คา PGFI เทากับ 0.36 คา NFI เทากับ 1 คา PNFI เทากับ
0.39 คา CN เทากับ 905.42 และคา SRMR เทากับ 0.02 แสดงใหเห็นวา คาความนาจะเปน
มีคาสูงกวา 0.05 คา X2/df มีคานอยกวา 2.00 คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 ดัชนี GFI มีคาตั้งแต
.90 ขึ้นไป คาดัชนี AGFI มีคาตั้งแต .09 ขึ้นไป คาดัชนี CFI มีคาตั้งแต .09 ขึ้นไป คา PGFI มีคา
ตั้งแต 0.05 คา NFI มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป PNFI มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 คา CN มีคามากกวา 200
และคา SRMR มีคานอยกวา 0.05 และคา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 ซึ่งหมายความวารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
สวนการพิจารณา และวิเคราะหคาอิทธิพลเชิงสาเหตุขององคประกอบตาง ๆ ในรูปแบบ
จำลองนั้น สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
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จากตารางที่ 2 พบวา มีตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 ตัวแปรคือ การวางแผนกลยุทธ โดยมีคาอิทธิพลเทากับ
0.60 บรรยากาศองคการ โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.28 และพฤติกรรมการการบริหารของผูบริหาร
โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.05 และพบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
เรียนรวมระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก
1) ตัวแปรคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีอิทธิพลทางออมผานตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารไปยังตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ดวยคาอิทธิพลโดยรวม
เทากับ 0.77
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2) ตัวแปรคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีอิทธิพลทางออมผานตัวแปรบรรยากาศองคการ
และผานตัวแปรการวางแผนกลยุทธ ไปยังตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม ดวยคาอิทธิพล
โดยรวม เทากับ 0.64 ตัวแปรแฝงในรูปแบบจำลองที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม
4 ตัวแปร ไดแก คุณลักษณะผูนำของผูบริหาร 2) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 3) บรรยากาศ
องคกร และ 4) การวางแผนกลยุทธ โดยภาพรวมแลวมีคาสัมประสิทธิ์การทำนาย รอยละ 79
โดยดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแก คา Chi-square, p-Value, RMSEA, GFI, AGFI, SRMR
และ คา Largest Standardized Residual เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่งหมายความวารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

อภิปรายผล
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษแลว
พบวา องคประกอบที่มีคาอิทธิพลโดยรวมสูงสุดจากมากไปหานอย สามารถพิจารณาคาอิทธิพลของ
รายองคประกอบตามคาอิทธิพลรวม มีขอคนพบที่สามารถนำมาอภิปรายไดดังนี้
1. คุณลักษณะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลรวมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาโดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.77 ซึ่งเปนคาสูงสุด โดยผานตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
บรรยากาศองคการ และการวางแผนกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรเจต ไชยพันธพงษ
(2549: 77, 243) ไดกลาวโดยสรุปวา ผูบ ริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบทีม่ คี วามสำคัญประการหนึง่
ที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ และความคิดเห็นของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
(2554: 200) เกี่ยวกับทฤษฎีองคการสมัยใหมวาการพัฒนาองคการไปสูองคการสมรรถนะสูงซึ่งเปน
องคการที่ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืนไดตองอาศัยผูนำการเปลี่ยนแปลง และมีจิตสาธารณะ
ตระหนักถึงบทบาทขององคการ ดวยโรงเรียนเปนองคการทางสังคมที่มีบทบาทหนาที่ในการจัดการ
ศึกษาตามที่ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008: 22-23) ไดวิเคราะหโรงเรียนในฐานะองคกร
วาโรงเรียนเหมือนเปนระบบสังคมมีองคประกอบที่สำคัญหรือระบบยอยที่มีความสัมพันธกันและ
สงผลกระทบตอกันและตอประสิทธิผลองคการ หรือสงผลตอการบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายของ
องคการ ไดแก แรงกดดันจากสภาพแวดลอม ทรัพยากรบุคคลแหลงเงินทุน นโยบาย และพันธกิจ
ของคณะกรรมการบริหาร เทคนิควิธีการและวัสดุโครงสรางปจเจกบุคคล เปนตน รวมทั้งสมหมาย
อ่ ำ ดอนกลอย (2551: 131-32) ได ศึ ก ษาพบว า ตั ว แปรภาวะผู น ำส ง ผลทางตรงไปยั ง ตั ว แปร
การวางแผนกลยุทธ และผลการวิจัยของธนวิน ทองแพง (2549: 190) พบวาคุณลักษณะผูนำของ
ผูบริหาร วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากร แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิข์ องผูบ ริหาร และบรรยากาศองคการ รวมกันทำนายประสิทธิผล
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ของมหาวิทยาลัยบูรพาไดรอยละ 57 และผลการวิจัยของสมจิตร พึ่งหรรษพร (2552: <http//…>)
ที่พบวาปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา และปจจัยเชิงระบบ
ในการบริหารที่สถานศึกษาควรใหความสำคัญมากที่สุด คือ ปจจัยสภาพแวดลอมและปจจัยระบบ
การเมือง ดังนั้น สามารถกลาวไดวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษานั้น นอกจากประกอบดวยคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร
ในฐานะผูน ำองคการแลวยังตองประกอบดวยบรรยากาศองคการ การวางแผนกลยุทธ และพฤติกรรม
การบริหารของผูบริหาร ยอมแสดงใหทราบวาการที่ผูบริหารโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
สามารถบริหารจัดการใหโรงเรียนมีประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีพฤติกรรมการบริหาร
ของผู บ ริ ห าร โดยมี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ รวมทั้ ง มี ก ารสร า งหรื อ มี บ รรยากาศองค ก ารที่ เ อื้ อ ต อ
การจัดการเรียนรวม
2. บรรยากาศองค ก ารมี ค า อิ ท ธิ พ ลรวมสู ง เป น อั น ดั บ สอง และมี ค า อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และมีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผนกลยุทธ
รวมทั้งสงผลทางออมตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยผานการวางแผน
กลยุทธ สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญจันทร สีสันต (2554: 135) ที่ไดศึกษาพบวาบรรยากาศ
องคการมีคา อิทธิพลทางตรงตอผลสำเร็จในการจัดการความรูข องโรงเรียนในฝน และรวมทัง้ สอดคลองกับ
ความสำเร็จของการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียน
แกนนำจัดการเรียนรวม ซึ่งองคประกอบยอยในโครงสรางซีทนั้น ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธ
และตัวแปรสังเกตไดของบรรยากาศองคการ ดังนั้นบรรยากาศองคการในโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาจึงมีความสำคัญที่ผูบริหารโรงเรียนควรสรางบรรยากาศองคการ ซึ่งบรรยากาศของ
องคการสงผลตอการวางแผนกลยุทธ และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
3. การวางแผนกลยุ ท ธ มี ค า อิ ท ธิ พ ลรวมเป น อั น ดั บ สาม และมี ค า อิ ท ธิ พ ลทางตรงกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ของมุกดา พัฒนะอเนก
(2553: 81,149) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารการไดยินโรงเรียนโสตศึกษา
ตนแบบโดยการทดลองสองภาษา ซึง่ พบวาการบริหารจัดการทีด่ ี (การวางแผน การจัดสรรปจจัยตาง ๆ)
มี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มต อ การดำเนิ น การที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต คนพิ ก าร พรพรรณ
สมบูรณ (2552: 280) ไดทราบวาองคประกอบและรูปแบบของการบริหารการเปลี่ยนผานจาก
โรงเรียนเรียนรวมสูการทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา การวางแผนการเปลี่ยนผานเปน
องคประกอบหนึง่ ทีส่ ง ผลตอการบริหารการเปลีย่ นผานจากโรงเรียนเรียนรวมสูก ารทำงานของนักเรียน
พิการระดับมัธยมศึกษา
4. พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารมี ค า อิ ท ธิ พ ลรวมน อ ยที่ สุ ด และอิ ท ธิ พ ลทางตรง
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยอิทธิพลทางตรงมาจากคุณลักษณะผูนำ
ของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประยงค ชูรักษ (2548: 93-94) ที่พบวา พฤติกรรม
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การบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียน และผลการวิจัยของ
วิมลรัตน บุญชู (2549: 149) ไดทำการวิจัย ตัวแปรที่สงผลทางบวกสูงสุดตอประสิทธิผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน คือ พฤติกรรมผูบ ริหาร นอกจากนีแ้ ลว ทรงยศ แกวมงคล (2555: 160)
ไดวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารดานพฤติกรรมภาวะผูนำ พฤติกรรมการตัดสินใจ และพฤติกรรม
การติดตอสื่อสาร มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้น
ผลการวิจัยจึงแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนจำเปนตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูนำของผูบริหารโดยผานพฤติกรรมการบริหาร
ซึ่งจะทำใหโรงเรียนเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช และการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช
1.1 จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า คุ ณ ลั ก ษณะผู น ำของผู บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลโดยรวมสู ง สุ ด
ที่สงเสริมใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จึงจำเปนอยางยิ่งในการให
ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะผูนำของผูบริหารทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะ
ดานสวนตัว ซึง่ ประกอบดวย บุคลิกภาพ สติปญ
 ญา เชาวปญ
 ญา สังคม และคุณธรรม 2) คุณลักษณะ
ด า นวิ ช าชี พ ได แ ก วิ ช าการ และความสามารถในการบริ ห าร และ 3) คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู น ำ
การเปลี่ยนแปลง ไดแก การสรางแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล
การตัดสินใจ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร เพราะจากผลการวิจัย
นอกจากจะมี อิ ท ธิ พ ลโดยรวมสู ง สุ ด แล ว ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการบริ ห าร อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงตอบรรยากาศองคการ และอิทธิพลทางตรงตอการวางแผนกลยุทธ เพราะเมื่อผูบริหาร
โรงเรียนเรียนรวมมีคุณลักษณะผูนำของผูบริหารแลวจะสามารถบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกับ
ผูรวมงานและเครือขายโดยการสรางบรรยากาศองคการ การดำเนินการการวางแผนกลยุทธดวย
การแสดงพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม เพื่อใหสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
เรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม อาทิ ศูนยการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาตาง ๆ และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมควรมี
การพัฒนา และใหความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลทางตรง
ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร ว มระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ดั ง นั้ น ควรมี ก ารพั ฒ นาด า นการจั ด ทำ
การวางแผนกลยุ ท ธ ซึ่ ง ประกอบด ว ย การกำหนดกลยุ ท ธ การแปลงกลยุ ท ธ สู ก ารปฏิ บั ติ และ
การติดตามประเมินผล ดวยเหตุที่แผนกลยุทธจะสามารถบงบอกถึงเปาหมาย แนวทาง และเปนคูมือ
ในการดำเนินงานของโรงเรียนที่บุคลากรที่เกี่ยวของสามารถนำไปสูภาคปฏิบัติการได สามารถวัดผล
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ประเมินผลงานได สามารถปรับและพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพดวยวงจรเดมมิ่ง
(Deming cycle)
1.3 ผูบริหารควรใหความสำคัญ สงเสริม และสนับสนุนการสรางและการจัดบรรยากาศ
องคการในโรงเรียน เนื่องจากบรรยากาศองคการเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยนิเวศวิทยา สภาพสิ่งแวดลอม ระบบสังคม
ในองค ก าร และวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะด า นนิ เ วศวิ ท ยา ซึ่ ง จะผลต อ การทำงานของบุ ค ลากร
ทั้ ง ด า นขวั ญ กำลั ง ใจ เจตคติ ค า นิ ย มในการทำงาน การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู การอำนวย
ความสะดวกดานสถานที่ สื่ออุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือในการทำงาน เครือขาย
ชุมชน เปนตน
1.4 จากผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวา คุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีอิทธิพลทางออมกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาผานพฤติกรรมการบริหาร การวางแผนกลยุทธ
และบรรยากาศขององคการ ซึ่งแสดงวาผูบริหารโรงเรียนที่มีคุณลักษณะผูนำของผูบริหารสามารถใช
พฤติกรรมการบริหาร การวางแผนกลยุทธ และบรรยากาศองคการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน
เรียนรวมใหมีประสิทธิผล โดยใชกระบวนการบริหารจัดการตามแนวทางขององคการที่เปนระบบเปด
หรือองคการสมัยใหมซึ่งเปนองคการที่มีพลวัตและเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้นการที่ผูบริหาร
โรงเรี ย นในฐานะผู น ำองค ก ารจึ ง ควรได รั บ การพั ฒ นาด า นกระบวนการบริ ห ารองค ก รสมั ย ใหม
โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธและการจัดบรรยากาศองคการ
1.5 จากผลการศึ ก ษาองค ป ระกอบของประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร ว มระดั บ
มัธยมศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถในการบริการเรียนรวมมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ยอมแสดง
ใหทราบวาโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษามีบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหบริการการเรียนรวม
บรรลุเปาหมายไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถดานอื่น ๆ อาจเนื่องจากโรงเรียน
บางแหงยังขาดความพรอมในการใหบริการเรียนรวมในดานตาง ๆ เชน ขาดบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
เฉพาะทาง ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ เปนตน ประกอบกับในแตละจังหวัดมีศูนยการศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดที่เอื้อตอการใหบริการการเรียนรวมสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม
นอกจากนี้ยังมีองคการเอกชนหลายองคการไดเขามีบทบาทในการใหบริการเรียนรวมกับโรงเรียน
และชุมชน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิจัยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปนี้
2.1 ควรมีทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
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ดวยการวิจัยแบบมีสวนรวม (participation action research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action
research) เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (multi-level
causal model) ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรวม โดยใชหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
ตางระดับกัน
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร ว มในประเด็ น อื่ น อาทิ
การพัฒนาตัวบงชี้ของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเรียนรวม เปนตน
2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม และรูปแบบ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีประสิทธิผลดวยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม

สรุป
จากการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบ รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ และการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. องค ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร ว มระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปร
สังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก บุคลิกภาพ สติปญ
 ญา เชาวนอารมณ สังคม และคุณธรรม 2) ดานบรรยากาศ
องคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก นิเวศวิทยา สภาพแวดลอม ระบบสังคม
ในองคการ และวัฒนธรรม 3) ดานการวางแผนกลยุทธ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 3 ตัวแปร
ได แ ก การกำหนดกลยุ ท ธ การแปลงกลยุ ท ธ สู ก ารปฏิ บั ติ และการติ ด ตามประเมิ น ผล และ
4) ดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร ไดแก การสราง
แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร
2. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ตัวแปรสังเกตไดในแตละตัวแปรแฝงของโมเดลการวิจัยถือเปนองคประกอบ
ที่แทจริง และสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องคประกอบทุกตัว
ในโมเดลการวัดมีคา น้ำหนักองคประกอบ 0.30 ขึน้ ไป องคประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาพบวามี 3 องคประกอบ ไดแก การวางแผนกลยุทธ บรรยากาศ
องคการ และพฤติกรรมการบริหารของผูบ ริหาร อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สวนองคประกอบ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ ม พบว า คุ ณ ลั ก ษณะผู น ำของผู บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ ประสิ ท ธิ ผ ล
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ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยผานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร บรรยากาศ
องคการ และการวางแผนกลยุทธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จากการพัฒนารูปแบบโดยการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวา รูปแบบที่พัฒนา
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งองคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายคาความแปรปรวน
ประสิทธิผลโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 79
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