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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 2) ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร

โรงเรียน ครูผูสอนนักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการ จำนวน 666 คน จากโรงเรียนแกนนำ

จัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 248 โรง ไดมาโดยการสุมแบบ 

หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามสรางขึ้นโดยผูวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ 
การกระจาย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุ สำหรับขอมูล 

ที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 

 1.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา  
ประกอบ ดวย 4 องคประกอบ โดยเรียงตามลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก คุณลักษณะ

ผูนำของผูบริหาร พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร บรรยากาศองคการ และการวางแผนกลยุทธ   

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา แขนงวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
2อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
3อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
4อาจารย ดร. อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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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 

ทางออม เทากับ 0.36 การวางแผนกลยุทธมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.60 สวนพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.05 

 3.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  องคประกอบท้ังหมดสามารถอธิบาย

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 
 การไดรับการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และถือเปนหลักสากลในการจัดการศึกษา

สำหรับประชาชน ประเทศไทยไดจดัการศึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิทางการศึกษาตามหลักสิทธิมนษุยชน

มาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

รวมทั้งการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม  

การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 

หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ซึ่งรัฐไดมีการบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ

การศึกษาอยางมีมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของแตละประเภทในหลาย

รปูแบบ 

 การเรียนรวมเปนรปูแบบการจัดการศึกษารูปแบบหน่ึงในหลายรูปแบบสำหรับการจดัการศึกษา 
คนพิการท่ีเปนนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลตามยุทธศาสตรการสรางและกระจายโอกาส

ทางการศึกษา ซึ่งจากรายงานความกาวหนาการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตามนโยบายดานการจดัการศกึษาใหแกผูพิการของสำนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556: 15-16) 
การเรียนรวมรูปแบบของการจัดการภายใตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม โดยมีเด็กพิการ

เขาเรียนตามโครงการดังกลาวประมาณ 6 แสนกวาคน และรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 1) 

ในปการศึกษา 2554 มีโรงเรียนเรียนรวมเพิ่มขึ้นเปน 15,530 โรงเรียน  

 จากนโยบายและการดำเนินการของรัฐในดานการจัดการเรียนรวมตามท่ีกลาวมาน้ัน ทำให

ทราบไดวารัฐบาลประสบความสำเร็จในเชิงปริมาณสวนในเชิงคุณภาพยังคงเปนประเด็นท่ีนาสนใจ
และควรศึกษา จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับโรงเรียนเรียนรวมของนักวิชาการสวนใหญพบวา 
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การจัดการเรียนรวมยังไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิผลเทาท่ีควร อาทิ ผลการวิจัยของ

เบญจา ชลธารนนท (2548: 3) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการเรียนรวมพบวาผลของการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมที่ผานมายังไมสามารถขจัดอุปสรรคบางประการในโรงเรียน

ทั่วไปท่ีเด็กและเยาวชนพิการเขาไปเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิริลยา เรืองโรจนวิชัย 

(2547: 106-111) ที่พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษามีอยูหลายประการ เชน ระบบ

บริหาร ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน หลักสูตร ผูปกครองนักเรียน แตปจจัยท่ีสำคัญประการหน่ึง คือ 

การบริหารโรงเรียน ซึ่งการบริหารโรงเรียนท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวมมักพบปญหาอุปสรรคใน 

การบริหารจัดการท่ีมีความแตกตางจากการบริหารโรงเรียนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนรวม 

ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ 

 แตจากศึกษาผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา  

พบวายังไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร อาทิ ผลงานวิจัยของวรวรรธน ธนพรธัญทิพย (2548: 93-97) 

และอัจฉริยา กุดหอม (2551: 233-236) ที่พบวา มีปญหาการจัดการเรียนรวม ดานกิจกรรมการเรียน

การสอน ดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรวม ดานส่ิงแวดลอม ดานงบประมาณ  

ดานผูปกครอง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการรายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูประบบการศึกษา 

ของธีระ รญุเจริญ (2553: 9-18) พบวา การสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผูมีความตองการพิเศษ 

สามารถดำเนินการไดระดับหน่ึง รวมท้ังผลการวิจัยของวันทนีย บางเสน (2551: 137) ที่ไดทำ 

การวิจัย เ ร่ือง การศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  

พ.ศ. 2545-2549 พบวา การเรียนรวม ในดานของเชิงปริมาณมีจำนวนโรงเรียนเขารวมโครงการเปนไป

ตามเปาหมายท่ีวางไว แตในสวนของเชิงคุณภาพยังมีปญหาหลายประการทำใหผลการดำเนินงาน

ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

ไดรับการพัฒนาไมเต็มตามศักยภาพเน่ืองจากปญหาหลายประการ ทั้งปญหาดานการบริหารจัดการ 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานนักเรียนและผูปกครอง จากผลการวิจัยดังกลาวทำให 
ทราบวาปญหาเชิงคุณภาพของการเรียนรวมหรือประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา

สมควรไดรับการแกไขหรือพัฒนา จึงทำใหผูวิจัยสนใจในเร่ืองของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียน 
รวมในระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม ระดับ

มัธยมศึกษาในประเทศไทยยังมีคอนขางนอย ผูวิจัยจึงทำการศึกษาวามีองคประกอบใดบางท่ีมี

อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และมีรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

อยางไร เพ่ือนำผลการวิจัยไปพัฒนาองคความรูในการบริหารการจัดการเรียนรวม และเปนฐานขอมูล

สารสนเทศในการจดัการเรยีนรวมใหมปีระสทิธิผลยิง่ขึน้ตามเจตนารมณของรฐั และหลกัสทิธิมนษุยชน
ตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

 2.  เพ่ือศกึษารูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษา 

 3.  เพ่ือพฒันารปูแบบความสมัพนัธเชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลตอประสทิธิผลของโรงเรยีนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษา 

 

วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียน  

ครูผูสอนนักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2555 จำนวน 698 โรง โดยใชโรงเรียน 

เปนหนวยวิเคราะห กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนนักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียน

พิการ จากโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จำนวน 248 โรง ซึ่งไดมาโดยการหา

ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ (Krejcie and Morgan, 1970: 606 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 

2540: 303) และโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางมาจากการสุมอยางงายจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตพ้ืนท่ี โดยสุมโรงเรียนจากแตละเขตพ้ืนท่ีตามสัดสวนของจำนวน 

กลุมตัวอยาง และกำหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ครูผูสอน

นักเรียนพิการ 1 คน และผูปกครองนักเรียนพิการ 1 คน รวมท้ังสิ้น 744 คน นอกจากน้ียังมี 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเรียนรวมไดมาโดยการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) จากผูบริหารการศึกษา 2 คน อาจารยระดับอุดมศึกษา 2 คน  

ผูอำนวยการโรงเรียนแกนนำจัด การเรียนรวม 2 คน และครูแกนนำจัดการเรียนรวม 2 คน รวมท้ังสิน้ 8 คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบ 

สอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความเท่ียงตรงดานเน้ือหา (content 
validity) ดวยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC) ดังน้ี  

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองดานโครงสราง

เน้ือหาและภาษาที่ใช ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 และหาคาความเชื่อมั่น  
(reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน

นักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ันโดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s coefficients) 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98   
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 3.  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เปนการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

ดานการจัดการเรียนรวม 8 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือนำความคิดเห็นของ 

ผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

รวมระดับมัธยมศึกษา ระยะท่ี 2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 

โดยไดรับคืนจำนวน 666 ชุด คิดเปนรอยละ 89.52 แลวทำการวิเคราะหขอมูลลักษณะของกลุม

ตัวอยางและการแจกแจงของขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธ์ิการกระจาย ความเบ และความโดง วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

ของขอคำถามในแตละองคประกอบเพ่ือยืนยันองคประกอบตามโครงสรางท่ีกำหนดไว วิเคราะห

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุทำใหไดเมทริกซ

สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเพ่ือนำไปใชเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ 

 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย คาความเบ และ 

  ความโดงของตัวแปร                

 X * SD        CV Skewness Kurtosis 
 4.05 .58       14.32 -.45 -.22 

1.  4.23 .56      13.24 -.61 .01 
2.  3.77 .74      19.63 -.49 .13 
3.  4.14 .63      15.22 -.60 .26 

 4.04 .60      14.85 -.43 -.21 
1.  4.15 .68      16.39 -.48 -.26 
2.  4.06 .70      17.24 -.51 .22 
3.  4.18 .64      15.31 -.50 -.16 
4.  4.06 .67      16.50 -.53 -28 
5.  3.80 .76      20.00 -.49 .11 
6.  3.98 .69      15.58 -.51 .32 

        (n = 666)   
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 จากตารางท่ี 1 พบวาตัวแปรสังเกตได ในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จากการประเมินดวยมาตรวัดแบบประมาณคา 
5 ระดับ ผลการวิเคราะหพบวาสวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  สวนคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

มีคาใกลเคียงกัน  ตัวแปรท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  ตัวแปรคุณลักษณะสวนตัว ( x̄ = 4.23) รองลงมาคือ

ตวัแปรการสรางแรงจงูใจ ( x̄ = 4.15)  สวนตัวแปรท่ีมคีาเฉล่ียต่ำสุดคอืตวัแปรนิเวศวิทยา ( x̄ = 3.40)  

รองลงมาคือตัวแปรการใหบริการการเรียนรวม ( x̄ = 3.63) ผลการวิเคราะหคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

พบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสมคือมีคานอยกวา 1 แสดงวาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล 

มีความเหมาะสม โดยตัวแปรท่ีมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยท่ีสุดคือ ตัวแปรคุณลักษณะสวนตัว  

มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 สวนตัวแปรท่ีมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุดคือ 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย คาความเบ และ 

  ความโดงของตัวแปร (ตอ)                

        (n = 666)   
 X * SD         CV Skewness Kurtosis 

  3.72 .69       18.55 -.34 -.11 
1.    3.40 .92       27.06 -.41 -.20 
2.    3.82 .69       18.06 -.33 .13 
3.    3.82 .72       18.85 -.42 .25 
4.    3.86 .73       18.91 -.51 .49 

   3.67 .75       20.44 -.40 -.01 
1.    3.64 .79       21.70 -.39 .04 
2.    3.66 .80       21.86 -.44 .03 
3.    3.70 .77       20.81 -.38 -.01 

   3.79 .71       18.73 -.68 .68 
1.    3.69 .82       22.22 -.66 .54 
2.    3.85 .78       20.26 -.70 .84 
3.    4.02 .75       18.66 -.69 .58 
4.    3.79 .76       20.05 -.58 .65 
5.    3.76 .80       21.28 -.53 .26 
6.    3.63 .81       22.31  -.56 .35 
*  5  (rating scale) 
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ตวัแปรนิเวศวิทยา มคีาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ .92 คาความเบพบวาอยูในเกณฑมาตรฐานคือ 

มีคานอยกวา 2 โดยจากผลการวิเคราะห คาความเบพบวา ตัวแปรมีคาความเบอยูในชวง -0.33  

ถึง -0.70 โดยตัวแปรท่ีมีคาความเบมากท่ีสุดคือความสามารถในการดำรงชีวิตอิสระของนักเรียน

พิการ มีคาเทากับ -0.70 ตัวแปรท่ีมีคาความเบนอยท่ีสุดคือ มิติทางสังคมในองคการ มีคาเทากับ 

-0.33 คาความโดงของขอมลูพบวามคีาความโดงอยูในชวง -0.26 ถึง 0.84 โดยตัวแปรท่ีมคีาความโดง

มากท่ีสุดคือความสามารถในการดำรงชีวิตอิสระของนักเรียนพิการ มีคาเทากับ 0.84 และตัวแปรท่ีมี

คาความโดงนอยท่ีสุดคือ การสรางแรงจูงใจ มีคาเทากับ -0.26 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑ แสดงวา 

ทุกตัวแปรมีการกระจายใกลเคียงโคงปกติมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาวิเคราะหดวยโมเดลสมการ

โครงสรางได 

 2.  ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

  ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได หรืองคประกอบภายใน

ของตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษา พบวาเม่ือคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดท้ัง 22 ตัว คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงถึงความสัมพันธในทางเดียวกัน โดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมี 

ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีจัดอยูเปนองคประกอบของตัวแปรแฝงเดียวกันมีคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธกันในทางบวก แสดงถึงเปนองคประกอบของตัวแปรแฝงน้ันจริง สอดคลองกลมกลืน 

กับรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

 3.  ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 
  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพท่ี 1 
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* 05.p  
(X2 = 93.49, df=91, p-Value = 0.41, RMSEA = 0.01, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, SRMR = 0.02) 
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ภาพที่ 1  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ 

  มัธยมศึกษาท่ีกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 จากภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวาองคประกอบหรือตัวแปรสังเกตในแตละตัวแปรแฝงของ

แบบจำลองสมมติฐานการวิจัยถือเปนองคประกอบที่แทจริงตามกรอบแนวคิดการวิจัยและสอดคลอง

กับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องคประกอบทุกตัวในแบบจำลองการวิจัยมี

คาน้ำหนักองคประกอบสูงกวา 0.30 ทั้งน้ีในแตละตัวแปร ผูวิจัยไดกำหนดคาคงท่ีของคาพารามิเตอร 
เทากับ 1 โดยพิจารณาเลือกการกำหนดจาก คาน้ำหนักองคประกอบท่ีมีคาสูงสุดในแตละองคประกอบ 
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 ผลการวิเคราะหพบวาความสัมพันธเชิงสาเหตุที่กำหนดเปนเสนอิทธิพลตามสมมติฐาน 

การวิจัยสวนใหญมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก 

 1)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงคุณลักษณะผูนำของผูบริหารไปยังตัวแปรพฤติกรรม 

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)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงพฤติกรรมการบริหาร ไปยังตัวแปรแฝงประสิทธิผลของ

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 เน่ืองจากคาไค-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 มีคาต้ังแต 

.90 ขึ้นไป คาดัชนี AGFI มีคาต้ังแต .09 ขึ้นไป คาดัชนี CFI มีคาต้ังแต .09 ขึ้นไป คา PGFI มีคา

ตั้งแต 0.05 คา NFI มีคาต้ังแต 0.90 ขึ้นไป PNFI มีคาต้ังแต 0 ถึง 1 คา CN มีคามากกวา 200  

และคา SRMR มีคานอยกวา 0.05 และคา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 ซึ่งหมายความวารูปแบบ 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 สวนการพิจารณา และวิเคราะหคาอิทธิพลเชิงสาเหตุขององคประกอบตาง ๆ ในรูปแบบ

จำลองน้ัน สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ 

  โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

 จากตารางท่ี 2 พบวา มีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 ตัวแปรคือ การวางแผนกลยุทธ โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 

0.60 บรรยากาศองคการ โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.28 และพฤติกรรมการการบริหารของผูบริหาร 

โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.05 และพบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

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 โดยภาพรวมแลวมีคาสัมประสิทธ์ิการทำนาย รอยละ 79  

โดยดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแก คา Chi-square, p-Value, RMSEA, GFI, AGFI, SRMR 

และ คา Largest  Standardized Residual เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่งหมายความวารูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

อภิปรายผล 
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษแลว

พบวา องคประกอบท่ีมีคาอิทธิพลโดยรวมสูงสุดจากมากไปหานอย สามารถพิจารณาคาอิทธิพลของ 

รายองคประกอบตามคาอิทธิพลรวม มีขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปรายไดดังน้ี 

 1.  คุณลักษณะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลรวมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษาโดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.77 ซึ่งเปนคาสูงสุด โดยผานตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร 

บรรยากาศองคการ และการวางแผนกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรเจต ไชยพันธพงษ  

(2549: 77, 243) ไดกลาวโดยสรุปวา ผูบรหิารสถานศึกษาเปนองคประกอบท่ีมคีวามสำคญัประการหน่ึง 

ที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และความคิดเห็นของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน  

(2554: 200) เก่ียวกับทฤษฎีองคการสมัยใหมวาการพัฒนาองคการไปสูองคการสมรรถนะสูงซึ่งเปน

องคการท่ีประสบความสำเร็จอยางย่ังยืนไดตองอาศัยผูนำการเปล่ียนแปลง และมีจิตสาธารณะ 
ตระหนักถึงบทบาทขององคการ ดวยโรงเรียนเปนองคการทางสังคมที่มีบทบาทหนาท่ีในการจัดการ

ศึกษาตามท่ีฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008: 22-23) ไดวิเคราะหโรงเรียนในฐานะองคกร

วาโรงเรียนเหมือนเปนระบบสังคมมีองคประกอบที่สำคัญหรือระบบยอยท่ีมีความสัมพันธกันและ 

สงผลกระทบตอกันและตอประสิทธิผลองคการ หรือสงผลตอการบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายของ
องคการ ไดแก แรงกดดันจากสภาพแวดลอม ทรัพยากรบุคคลแหลงเงินทุน นโยบาย และพันธกิจ 

ของคณะกรรมการบริหาร เทคนิควิธีการและวัสดุโครงสรางปจเจกบุคคล เปนตน รวมท้ังสมหมาย  

อ่ำดอนกลอย (2551: 131-32) ไดศึกษาพบวา ตัวแปรภาวะผูนำสงผลทางตรงไปยังตัวแปร 

การวางแผนกลยุทธ และผลการวิจัยของธนวิน ทองแพง (2549: 190) พบวาคุณลักษณะผูนำของ 

ผูบริหาร วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากร แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูบริหาร และบรรยากาศองคการ รวมกันทำนายประสิทธิผล



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 136

ของมหาวิทยาลัยบูรพาไดรอยละ 57 และผลการวิจัยของสมจิตร พ่ึงหรรษพร (2552: <http//…>)  

ที่พบวาปจจัยเชิงระบบในการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา และปจจัยเชิงระบบ 

ในการบริหารท่ีสถานศึกษาควรใหความสำคัญมากท่ีสุด คือ ปจจัยสภาพแวดลอมและปจจัยระบบ

การเมือง ดังนั้น สามารถกลาวไดวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาน้ัน นอกจากประกอบดวยคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร 

ในฐานะผูนำองคการแลวยังตองประกอบดวยบรรยากาศองคการ การวางแผนกลยุทธ และพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหาร ยอมแสดงใหทราบวาการท่ีผูบริหารโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา

สามารถบริหารจัดการใหโรงเรียนมีประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหาร โดยมีการวางแผนกลยุทธ รวมท้ังมีการสรางหรือมีบรรยากาศองคการท่ีเอ้ือตอ 

การจัดการเรียนรวม 

 2.  บรรยากาศองคการมีคาอิทธิพลรวมสูงเปนอันดับสอง และมีคาอิทธิพลทางตรง 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และมีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผนกลยุทธ 

รวมท้ังสงผลทางออมตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยผานการวางแผน

กลยุทธ สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญจันทร สีสันต (2554: 135) ที่ไดศึกษาพบวาบรรยากาศ

องคการมีคาอิทธิพลทางตรงตอผลสำเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน และรวมท้ังสอดคลองกับ

ความสำเร็จของการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียน 

แกนนำจัดการเรียนรวม ซึ่งองคประกอบยอยในโครงสรางซีทน้ัน ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธ 

และตัวแปรสังเกตไดของบรรยากาศองคการ ดังน้ันบรรยากาศองคการในโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษาจึงมีความสำคัญท่ีผูบริหารโรงเรียนควรสรางบรรยากาศองคการ ซึ่งบรรยากาศของ

องคการสงผลตอการวางแผนกลยุทธ และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 3.  การวางแผนกลยุทธมีคาอิทธิพลรวมเปนอันดับสาม และมีคาอิทธิพลทางตรงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมธัยมศึกษา ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัของมกุดา พัฒนะอเนก 
(2553: 81,149) ไดศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับองคประกอบการบริหารการไดยินโรงเรียนโสตศึกษา

ตนแบบโดยการทดลองสองภาษา ซึง่พบวาการบริหารจดัการท่ีด ี(การวางแผน การจัดสรรปจจยัตาง ๆ) 

มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอการดำเนินการท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตคนพิการ พรพรรณ 

สมบูรณ (2552: 280) ไดทราบวาองคประกอบและรูปแบบของการบริหารการเปล่ียนผานจาก

โรงเรียนเรียนรวมสูการทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา การวางแผนการเปล่ียนผานเปน
องคประกอบหน่ึงท่ีสงผลตอการบริหารการเปล่ียนผานจากโรงเรียนเรียนรวมสูการทำงานของนักเรียน

พิการระดับมัธยมศึกษา 
 4.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีคาอิทธิพลรวมนอยท่ีสุด และอิทธิพลทางตรง 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยอิทธิพลทางตรงมาจากคุณลักษณะผูนำ

ของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประยงค  ชูรักษ (2548: 93-94) ที่พบวา พฤติกรรม 
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การบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียน และผลการวิจัยของ

วิมลรัตน บุญชู (2549: 149) ไดทำการวิจัย ตัวแปรท่ีสงผลทางบวกสูงสุดตอประสิทธิผลการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน คอื พฤติกรรมผูบรหิาร นอกจากน้ีแลว ทรงยศ แกวมงคล (2555: 160) 

ไดวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารดานพฤติกรรมภาวะผูนำ พฤติกรรมการตัดสินใจ และพฤติกรรม

การติดตอสื่อสาร มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ดังน้ัน

ผลการวิจัยจึงแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดนั้น ผูบริหาร

โรงเรียนจำเปนตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูนำของผูบริหารโดยผานพฤติกรรมการบริหาร

ซึ่งจะทำใหโรงเรียนเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช และการวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยท่ีพบวา คุณลักษณะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลโดยรวมสูงสุด 

ที่สงเสริมใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จึงจำเปนอยางย่ิงในการให 

ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะผูนำของผูบริหารท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะ 

ดานสวนตัว ซ่ึงประกอบดวย บุคลิกภาพ สติปญญา เชาวปญญา สังคม และคุณธรรม 2) คุณลักษณะ

ดานวิชาชีพ ไดแก วิชาการ และความสามารถในการบริหาร และ 3) คุณลักษณะภาวะผูนำ 

การเปล่ียนแปลง ไดแก การสรางแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล  

การตัดสินใจ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร เพราะจากผลการวิจัย

นอกจากจะมีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดแลว ยังมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการบริหาร อิทธิพล 

ทางตรงตอบรรยากาศองคการ และอิทธิพลทางตรงตอการวางแผนกลยุทธ เพราะเม่ือผูบริหาร

โรงเรียนเรียนรวมมีคุณลักษณะผูนำของผูบริหารแลวจะสามารถบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกับ 
ผูรวมงานและเครือขายโดยการสรางบรรยากาศองคการ การดำเนินการการวางแผนกลยุทธดวย 

การแสดงพฤติกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน 

เรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 
  1.2  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรวม อาทิ ศูนยการศึกษาพิเศษ สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาตาง ๆ และโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวมควรมี 

การพัฒนา และใหความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงที่มีอิทธิพลทางตรง 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ดังน้ันควรมีการพัฒนาดานการจัดทำ 

การวางแผนกลยุทธซึ่งประกอบดวย การกำหนดกลยุทธ การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ และ 
การติดตามประเมินผล ดวยเหตุที่แผนกลยุทธจะสามารถบงบอกถึงเปาหมาย แนวทาง และเปนคูมือ 

ในการดำเนินงานของโรงเรียนท่ีบุคลากรที่เก่ียวของสามารถนำไปสูภาคปฏิบัติการได สามารถวัดผล
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ประเมินผลงานได สามารถปรับและพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพดวยวงจรเดมมิ่ง  

(Deming cycle) 

  1.3  ผูบริหารควรใหความสำคัญ สงเสริม และสนับสนุนการสรางและการจัดบรรยากาศ

องคการในโรงเรียน เน่ืองจากบรรยากาศองคการเปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยนิเวศวิทยา สภาพส่ิงแวดลอม ระบบสังคม

ในองคการ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานนิเวศวิทยา ซึ่งจะผลตอการทำงานของบุคลากร 

ทั้งดานขวัญกำลังใจ เจตคติ คานิยมในการทำงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การอำนวย 

ความสะดวกดานสถานท่ี สื่ออุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เคร่ืองมือในการทำงาน เครือขาย

ชุมชน เปนตน 

  1.4  จากผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวา คุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีอิทธิพลทางออมกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาผานพฤติกรรมการบริหาร การวางแผนกลยุทธ 

และบรรยากาศขององคการ ซึ่งแสดงวาผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะผูนำของผูบริหารสามารถใช

พฤติกรรมการบริหาร การวางแผนกลยุทธ และบรรยากาศองคการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน

เรียนรวมใหมีประสิทธิผล โดยใชกระบวนการบริหารจัดการตามแนวทางขององคการท่ีเปนระบบเปด 

หรือองคการสมัยใหมซึ่งเปนองคการท่ีมีพลวัตและเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้นการท่ีผูบริหาร

โรงเรียนในฐานะผูนำองคการจึงควรไดรับการพัฒนาดานกระบวนการบริหารองคกรสมัยใหม  

โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธและการจัดบรรยากาศองคการ 

  1.5  จากผลการศึกษาองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถในการบริการเรียนรวมมีคาเฉล่ียต่ำสุด ยอมแสดง 

ใหทราบวาโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษามีบริหารจัดการเก่ียวกับการใหบริการการเรียนรวม

บรรลุเปาหมายไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถดานอื่น ๆ อาจเนื่องจากโรงเรียน 
บางแหงยังขาดความพรอมในการใหบรกิารเรียนรวมในดานตาง ๆ เชน ขาดบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ

เฉพาะทาง ขาดแคลนส่ือ อุปกรณ ครุภัณฑ เปนตน ประกอบกับในแตละจังหวัดมีศูนยการศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดที่เอื้อตอการใหบริการการเรียนรวมสำหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม 

นอกจากน้ียังมีองคการเอกชนหลายองคการไดเขามีบทบาทในการใหบริการเรียนรวมกับโรงเรียน 

และชุมชน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  จากการวิจัยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไปนี้ 

  2.1  ควรมีทำการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
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ดวยการวิจัยแบบมีสวนรวม (participation action research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research) เปนตน 

  2.2  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (multi-level 

causal model) ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรวม โดยใชหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  

ตางระดับกัน 

  2.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมในประเด็นอื่น อาทิ  

การพัฒนาตัวบงชี้ของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนเรียนรวม เปนตน 

  2.4  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม และรูปแบบ

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการท่ีมีประสิทธิผลดวยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม 

 

สรุป 
 จากการวิจัยเพ่ือศึกษาองคประกอบ รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ และการพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก บุคลิกภาพ สติปญญา เชาวนอารมณ สังคม และคุณธรรม 2) ดานบรรยากาศ

องคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก นิเวศวิทยา สภาพแวดลอม ระบบสังคม 
ในองคการ และวัฒนธรรม 3) ดานการวางแผนกลยุทธ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 3 ตัวแปร 

ไดแก การกำหนดกลยุทธ การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล และ  

4) ดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร ไดแก การสราง
แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร 

 2.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ตัวแปรสังเกตไดในแตละตัวแปรแฝงของโมเดลการวิจัยถือเปนองคประกอบ 

ที่แทจริง และสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องคประกอบทุกตัว 
ในโมเดลการวัดมีคาน้ำหนักองคประกอบ 0.30 ข้ึนไป องคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาพบวามี 3 องคประกอบ ไดแก การวางแผนกลยุทธ บรรยากาศ

องคการ และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนองคประกอบ 

ที่มีอิทธิพลทางออม พบวา คุณลักษณะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผล 
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ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยผานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร บรรยากาศ

องคการ  และการวางแผนกลยุทธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 3.  จากการพัฒนารูปแบบโดยการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสมัพนัธ 

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวา รูปแบบท่ีพัฒนา

มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งองคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายคาความแปรปรวน

ประสิทธิผลโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 79   
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