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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน ในจงัหวัดสมทุรสาคร 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของประสทิธิผลสงักัดองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ก�าหนดนโยบาย 

3คน ผูป้ฏิบัตติามนโยบาย 3คน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 3 คน และประชากรทีศ่กึษาในระยะท่ี 2 เป็นโรงเรยีน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 15 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ�านวย

การสถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และครู โรงเรียนละ 22 คน รวมทั้งส้ิน 350 คน และกลุ่ม 

เป้าหมายระยะที ่3 จ�านวน 13 คน เป็นการเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการ

วิจยัได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ก่ึงมโีครงสร้าง (Semi Structure Interview ) สถิตทีิใ่ช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ 

 (Exploratory factor analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

  ผลการวิจัยพบว่า 

 1. องค์ประกอบประสทิธิผลโรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร ม ี4 องค์

ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร การบูรณาการ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และ การพัฒนาและ 

การเปลี่ยนแปลง

 2. แนวทางพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาคร ดังน้ี 1) ผู้บริหารต้องได้รับการอบรมหรือได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักสูตรผู้บริหาร 

ท่ีได้การรบัรองจากครุสุภา ให้มวิีสยัทัศน์และมภีาวะผูน้�าในการเปลีย่นแปลงท่ีทนัต่อเหตกุารณ์ 2) โรงเรยีน

ต้องมีการบรูณาการโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้กับโรงเรียนอื่น 3) ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุน

ให้มกีารน�าภูมปัิญญาท้องถ่ินมาใช้จดัในการเรยีนการสอนของโรงเรียน 4) โรงเรยีนต้องมกีารจดัสิง่แวดล้อม

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน/ แนวทางการพัฒนา
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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�า

 การศกึษาเป็นพืน้ฐานส�าคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน ศิริรัตน์ 

ทองมีศรี (2559 หน้า 84) ได้กล่าวว่า หัวใจส�าคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความ

ส�าเรจ็ได้นัน้ ทรพัยากรทางการบรหิารทีส่�าคัญทีส่ดุ

คือ “คน” ปัจจุบันจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให้

สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงท ีและ

มกีารปฏริปูการศกึษาอย่างต่อเน่ือง โดยเปิดโอกาส

ให้ผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการศึกษา ๆไปสู่เป้าหมายอย่างย่ังยืนให้ 

เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเรือ่ง

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ว่าบุคคลย่อมมี

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี 

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

แล้วก�าหนดเป็นแผนการศึกษาชาติ ให้สถานศึกษา

บริหารจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป็นไปตามนโยบายทีร่ฐัก�าหนด และให้เป็นไปตาม

ความต้องการของท้องถ่ิน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ  

ผลของการประเมนิคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีน 

ไม่ว่าจะเป็น ผลการสอบ NT หรือผลประเมิน 

O-NET ผลทีไ่ด้ยังอยู่ในระดับต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ก�าหนด (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2558: 

9-17) ส�าหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน มผีลการประเมนิคุณภาพภายนอกโดย

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  

น้ันจะพบว่า มรีะดบัคุณภาพการศกึษาค่อนข้างต�า่

ในภาพรวมท้ังประเทศ แต่ละโรงเรียนมีคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน

 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน ทีป่ระกอบด้วย เทศบาล อบจ และอบต.ท่ีมกีาร

จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เช่นเดียวกันก็ประสบปัญหาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

เช่น ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านการบริหาร

จัดการกับปัจจัยด้านบริบทภายในโรงเรียน เป็นอีก

ปัจจยัหนึง่ทีเ่ป็นปัญหาต่อการพัฒนาคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร 

ตลอดจนคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่สูงมาก 

 ดังนั้นผู ้ วิจัย จึงต้องการศึกษาถึงองค์

ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนและแนวทางพัฒนา

องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให ้

เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�าหนดในเร่ือง

คณุภาพทางการเรยีนของนักเรยีนท่ีต�า่กว่ามาตรฐาน 

ให้มคีวามชดัเจนและเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรยีน 

และใช้ส�าหรับพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร  

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสูงขึ้นอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ศกึษาองค์ประกอบประสทิธิผลโรงเรยีน

ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิน่จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. ศกึษาแนวทางการพฒันาองคป์ระกอบ

ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร
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กรอบแนวคิด

 จากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบประสทิธิผล 

พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน (Robbins, 1996: 77; 

Hoy; Furguson,1985:131; รังสรรค์ อ้วนวิจิตร, 

2554: 210-212; ธวัชชยั ต้ังอทุยัเรอืง, 2557: ง) และ

การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางการศกึษา ประกอบด้วย 

1)ผู้ก�าหนดนโยบาย 2)ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ 

3) ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ส่วนการสนทนากลุม่ (Focus 

Group) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา โดยผู ้ทรง

คุณวุฒิท่ีเป็นผู ้อ�านวยการสถานศึกษา ระดับ

ช�านาญการพิเศษขึ้นไป สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร จ�านวน 13 คน เพ่ือสร้าง

กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงได้ดังภาพ
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ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน 
ให้มีความชดัเจนและเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียน และใช้ส าหรับพฒันาการศกึษาของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีสงูขึน้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  ในการวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 
  1. ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผล
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน
จงัหวดัสมทุรสาคร  
  2. ศึกษ าแนวทางการพัฒ นา
องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร 
กรอบแนวคิด 

 จากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด 
ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ
องค์ประกอบประสิทธิผล พบว่า ประสิทธิผล
โ ร ง เ รี ย น  ( Robbins, 1996: 77; Hoy; 
Furguson,1985:131; รังสรรค์  อ้วนวิจิตร , 
2554: 210-212; ธวชัชยั ตัง้อทุยัเรือง, 2557: 
ง)  และการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางการ
ศกึษา  ประกอบด้วย 1)ผู้ก าหนดนโยบาย 2)
ผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย และ 3) ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือหาแนวทางการพฒันา โดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ท่ี เป็นผู้ อ านวยการสถานศึกษา ระดับ
ช านาญ การพิ เศษขึ น้ ไป  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 13 คน เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการ
วิจยั แสดงได้ดงัภาพ 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

วิธีการศึกษา 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสม 
(Mixed Methodology) โดยมีการวิจัยเป็น
ขัน้ตอนดงันี ้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารจดัการศึกษา 3 กลุ่มคือ 1)ผู้
ก าหนดนโยบายระดับกองการศึกษา 2) ผู้
ปฏิบัติตามนโยบาย และ3)ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย และศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร

แนวทางการพฒันาองค์ประกอบ
ประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดั
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน โดยการ 
1. สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
2. แนวคิด ทฤษฎี 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  
 

วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยแบบผสม 

(Mixed Methodology) โดยมีการวิจัยเป็นขั้นตอน

ดังนี้ 

 ขัน้ตอนที ่1 สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการ

บริหารจดัการศกึษา 3 กลุม่คือ 1)ผูก้�าหนดนโยบาย

ระดับกองการศึกษา 2) ผู ้ปฏิบัติตามนโยบาย 

และ3)ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษา แนวคิด 

ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเก่ียวข้องมาประสิทธิผล

โรงเรียน มาสังเคราะห์หาประสิทธิผลโรงเรียน ข้ัน

ตอนที่ 2 น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและสร้างองค์

ประกอบประสทิธิผลโรงเรยีนสงักัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจงัหวัดสมทุรสาคร โดยผูวิ้จยัน�าองค์

ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Exploratory Factory Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจยั 

(Principal Component Analysis) น�าผลท่ีได้ไป

เลือกองค์ประกอบท่ีเข้าตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

เป็นองค์ประกอบประสิทธิผล ขั้นตอนที่ 3 น�าองค์

ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครที่ได ้  

ไปหาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ ด้วยวิธีการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับช�านาญการพิเศษ

ขึ้นไป 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 

ระยะ คือ 1) กรอบองค์ประกอบและตัวแปร 

ประชากร ประกอบด้วย ผู้ก�าหนดนโยบายระดับ

กองการศึกษา 3 คน ผู้ปฏิบัติคือผู้บริหารสถาน

ศกึษาระดบัช�านาญการพิเศษ 3 คน และผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียเป็นกรรมการสถานศึกษาที่จบการศึกษา

ขั้นต�่าปริญญาตรี 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เป็นการ
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เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ เป็น โรงเรยีนในสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร คือ โรงเรยีน

สังกัดเทศบาล 13 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 โรงเรียน รวมทั้งหมด

จ�านวน 15 โรงเรียน โดยก�าหนดผู้ให้ข้อมูลแต่ละ

โรงเรยีน จ�านวน 25 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ

สถานศึกษา 1คน รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  

2 คน และครู 22 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 350 คน 

และ 3 ) การศกึษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมทุรสาคร โดยวิธีการสนทนากลุม่ (Focus Group)

ซึง่ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ

สถานศึกษา ระดับช�านาญการพิเศษขึ้นไป สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 13 คน เป็นการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบ

สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi Structured 

Interview) ใช้สมัภาษณ์ ผูท่ี้มคีวามรูเ้ชีย่วชาญด้าน

การศึกษา ประกอบด้วย ผู้ก�าหนดนโยบายระดับ

กองการศึกษา 3 คน ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย 3 คน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 คน ส่วนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสอบถาม

กับกลุ่มประชากรจ�านวน 15 โรงเรียนซึ่งผู้ให้ข้อมูล

ประกอบด้วย ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา 1 คน  

รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา 2 คน และครหูวัหน้างาน

อีก 22 คน และแบบบันทึกใช้ส�าหรับการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ผูวิ้จยัรวบรวมข้อมลูตามข้ันตอนและน�ามา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู ้ให้

ข้อมลูโดยใช้สถิติเชงิบรรยาย (Descriptive Statistic) 

ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. วิเคราะห์ค่าความตรงเชงิเน้ือหา (Content 

Validity) ของเครื่องมือ พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 3 คน หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

แต่ละข้อกับ จุดประสงค์หรือเน้ือหา (Index of  

Item-Objective Congruence หรือ IOC)

 4. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

(Reliability) น�าไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช้

ประชากร จ�านวน 2 โรงเรียน โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

 5. วิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธี

การสกัดปัจจัยแบบองค์ประกอบหลัก “PCA” 

(Principal Component Analysisโดยวิธีวาริแมกซ์ 

(Varimax Rotation) เพ่ือให้ได้ตัวแปรท่ีส�าคัญ  

ซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรเข้าที่ อยู ่ในองค์

ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความ

แปรปรวน (Eigenvalue) มากกว่า 1 และถือค่า 

น�า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละ

ตัวแปรขององค์ประกอบนั้นมีค ่า 0.5 ข้ึนไป  

ทีบ่รรยายด้วยตวัแปร 6 ตัวข้ึนไปตามวิธีของ Kaiser

 4. การวเิคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 

เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจัดกลุ่ม

เน้ือหาท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแล้ว

เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการบรรยาย 
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ผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบประสทิธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(factor Analysis) เป็นการน�าข้อมูลจากตัวแปร

ทั้งหมด 79 ตัวแปร มาวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Exploratory Factor Analysis) โดยพิจารณาจาก

ค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-

Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 

คือ Bartlett’s Test of Sphericity) ใช้ทดสอบ

ตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ดังภาพ

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.
.836

Bartlett’s Test of 

Sphericity

Approx. Chi-Square 77985.247

df 15051

Sig. .000

 

 ผู ้ วิจัยเลือกองค์ประกอบประสิทธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร ท่ีบรรยายด้วย 6 ตัวแปร ขึ้นไป และ 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากกว่า.50 ได้ 4 องค์

ประกอบ 32 ตัวแปร 

 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

มี 8 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 

0.612-0.726 มค่ีาความแปรปรวนขององค์ประกอบ 

(eigenvalues) เท่ากับ 8.175 และค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 

10.412

 องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการ มี 6 

ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 

0.642-0.726 มค่ีาความแปรปรวนขององค์ประกอบ

(eigenvalues) เท่ากับ 8.175 และค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 

6.201

 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู ้

มี 8 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 

0.642-0.713 มค่ีาความแปรปรวนขององค์ประกอบ 

(eigenvalues) เท่ากับ 7.175 และค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 8.365

 องค ์ประกอบที่  4  การ พัฒนาและ

เปลี่ยนแปลง มี 11 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.642-0.701 มีค่าความ

แปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ 

7.675 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 

of Variance) เท่ากับ 8.913
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แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผล

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร

 เพือ่ให้ได้แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

ประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษาระดับช�านาญการพิเศษ

ขึ้นไป จ�านวน 13 คน ได้ผลการสังเคราะห์จ�าแนก

แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

ผู้บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

บริหาร ผ่านการอบรม/พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารท่ี 

ครุสุภารบัรอง มคีวามเป็นผูน้�าในการเปลีย่นแปลง

ทกุๆด้าน ทนัต่อเหตกุารณ์ มวิีสยัทัศน์ ใช้กระบวนการ 

เทคนิควิธีที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน

 องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการ โรงเรียน

ต้องมีการการสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู ้กับ

โรงเรียนอื่น

 องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนด้านปัจจัย

การเรยีนการสอน โรงเรยีนต้องมกีารจดัสิง่แวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 องค์ประกอบที ่4 การพัฒนาและเปลีย่นแปลง 

โดยการน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้จัดในการเรียน

การสอน
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     1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
    ประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดั   2. การบรูณาการ  
  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   3. ปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรู้ 
      จงัหวดัสมทุรสาคร             4. การพฒันาและการเปล่ียนแปลง 
 
ภาพท่ี 2 องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 
 เพ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ แน วท างก า รพัฒ น า
องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีการการสนทนา
กลุ่ม  (Focus Group)  จากผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาระดับช านาญการพิเศษขึน้ไป 
จ านวน 13 คน ได้ผลการสังเคราะห์จ าแนก
แตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี  1 ภาวะผู้ น าของ
ผู้ บ ริหาร ผู้ บ ริหารต้องเป็นผู้ ท่ี มี ความ รู้
ความสามารถในการบริหาร ผ่านการอบรม/
พัฒนาหลักสูตรผู้ บริหารท่ีคุรุสภารับรอง มี
ความเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงทุกๆด้าน 

ทนัต่อเหตกุารณ์ มีวิสยัทศัน์ ใช้กระบวนการ 
เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมัยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อ
โรงเรียน 

องค์ประกอบท่ี 2 การบูรณาการ 
โรงเรียนต้องมีการการสร้างเครือข่ายพฒันา
ความรู้กบัโรงเรียนอ่ืน 

องค์ประกอบท่ี 3 การสนบัสนุนด้าน
ปัจจัยการเรียนการสอน โรงเรียนต้องมีการ
จดัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

องค์ประกอบท่ี 4 การพัฒนาและ
เปล่ียนแปลง โดยการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาใช้จดัในการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 3 แนวทางการพฒันาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
การอภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครอง
ส่ วน ท้อง ถ่ินจังหวัดสมุท รสาคร ผู้ วิจัย
สามารถน ามาอภิปรายได้ดงันี ้

1. อ ง ค์ ป ระกอบป ระสิ ท ธิ ผ ล
โรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวัดสมุทรสาคร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) การพฒันาและ
เปล่ียนแปลง 3) ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ 
และ 4) การบูรณาการ แสดงให้เห็นว่าการ
บริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาครจะ
เกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้ดีต้องค านึงถึง 4 
องค์ประกอบ จึงจะเป็นท่ียอมรับจากชุมชน 
หน่วยงานต้นสงักัด ผู้ปกครอง ถึงการพฒันา
และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ และได้รับ
ความ ร่วม มืออย่างหลากหลายให้การ

สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยี รวมถึง
ทุนทรัพย์ตลอดจนการเสนอแนะคิดน าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเข้ามาบูรณาการในการ
จดัการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาและนโยบายของรัฐ 
สอดคล้องกับพิมลพรรณ ดุษิยามิ ( 2558) 
ได้กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาว่าต้องเป็นผู้
ท่ีมีศกัยภาพ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
บริหารจดัการเป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารเป็น
ผู้ น า ท่ี ส า คัญ ท่ี สุ ด ใน ก า รขั บ เค ล่ื อ น
สถานศึกษาเข้าสู่กระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ  Warren, S. 
R., Kelsen, V. E. (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
การฝึกความ เป็นผู้ น ากับการส ร้าง ขีด
ความสามารถของผู้ บริหารในโรงเรียนท่ีมี

การบรูณาการ 

ปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรู้ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

การพฒันาและเปลีย่นแปลง 

องค์ประกอบ
ประสทิธิผล
โรงเรียนใน
สงักดัองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถ่ิน
จงัหวดั

สมทุรสาคร 

แนวทางการพฒันาองค์ประกอบ 
1. ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารพและผา่น
การอบรม/พฒันาตามหลกัสตูรผู้บริหารที่ครุุสภา
รับรอง 
2. การน าปราชญ์ท้องถ่ิน และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
มาใช้จดัการเรียนการสอน 
3. การจดัสิง่แวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษาทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ 
4. การสร้างเครือขา่ยพฒันาความรู้กบัโรงเรียนอื่น 
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การอภิปรายผล

 จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยสามารถน�ามา

อภิปรายได้ดังนี้

 1. องค ์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน 

ในสังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาคร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�า

ของผู ้บริหาร 2) การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง  

3) ปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนรู ้และ 4) การบรูณาการ 

แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการของโรงเรียน 

ในสังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินจังหวัด

สมุทรสาครจะเกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้ดีต้อง

ค�านึงถึง 4 องค์ประกอบ จึงจะเป็นที่ยอมรับจาก

ชมุชน หน่วยงานต้นสงักัด ผูป้กครอง ถึงการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และได้รับความ

ร่วมมืออย่างหลากหลายให้การสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี รวมถึงทุนทรัพย์ตลอดจน

การเสนอแนะคิดน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามา 

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและนโยบาย

ของรัฐ สอดคล้องกับพิมลพรรณ ดุษิยามิ ( 2558) 

ได้กล่าวถึงผู ้บริหารสถานศึกษาว่าต้องเป็นผู ้ที่ 

มีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการ  

มคีวามรูค้วามเข้าใจแนวทางการบรหิารจดัการเป็น

อย่างด ีเพราะผูบ้รหิารเป็นผูน้�าท่ีส�าคญัทีส่ดุในการ

ขบัเคลือ่นสถานศกึษาเข้าสูก่ระแสโลกท่ีเปลีย่นแปลง

ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ประเทศ สอดคล้องกับ Warren, S. R., Kelsen, V. E. 

(2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับการฝึกความเป็นผู้น�ากับ

การสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารในโรงเรียน

ที่มีประสิทธิภาพต�่า พบว่า พฤติกรรมการเป็นผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารท�าให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

 2. แนวทางพัฒนาองค์ประกอบประสทิธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร โดยผู้อ�านวยการสถานศึกษา 13 คน

สรุปแยกแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้

  1) ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร ผู ้บริหาร 

ต้องผ่านการอบรมได้รับความรู้ด้านการบริหาร 

มีทดลองฝึกปฏิบัติจริงและผ่านการพัฒนาก่อน 

แต่งตัง้ตามหลกัสตูรของผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการรบัรอง

จากคุรุสภาเสียก่อน ให้มีความเป็นผู ้น�าในการ

เปลีย่นแปลง มวิีสยัทัศน์ มองการไกลใช้กระบวนการ

ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ

บริหารจัดการแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายและคุณภาพ ด้วยบทบาทของการ

นเิทศเข้าไปก�ากับ ตดิตาม การท�างานอย่างใกล้ชดิ

และชัดเจนเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับ วิไล พินจิพงศ์ (2515) การศกึษาเรียน

รู้ในการเป็นผู้น�ามอือาชีพซึง่จะต้องมภีาวะผู้น�าก็จะ

เป็นผู้น�าที่ดีได้ สอดคล้องกับ   กัลยารัตน์ เมืองสง

(2550) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่า การสัมมนา 

ประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การระดมความคิด การศึกษาดูงาน การฝึกงาน  

การเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เป็นส่วนหน่ึงของ 

การพัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นผู้น�าได้ทุกยุค 

ทุกสมัย เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิผลโรงเรียนที่สูงขึ้น

  2) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  

ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน�าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้จัดในการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะความแตกต่างของแต่ละท้องถ่ินในด้านต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ การพัฒนา

ย่อมต้องค�านึงความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจน

ศึกษาบริบทของท้องถ่ินด้วยว่า มีปัจจัยใดบ้างท่ี

สนับสนุนการพัฒนาบ้างแล้วน�ามาประยุกต ์
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ใช้พัฒนาได้อย่างลงตัว และสนองต่อความต้องการ

ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Hamlin 

(1991) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีท�าให้เกิด 

การพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา

แต่ละแห่ง ในทางปฏิบัติไม่มีรูปแบบใดท่ีดีท่ีสุด 

เหมาะสมทีส่ดุข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดในขณะนัน้ 

จึงต้องคิดพัฒนารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาใช้ เพ่ือน�าไป

สู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียน

  3) การสนบัสนุนด้านปัจจยัการเรยีน

การสอน โรงเรยีนมกีารจดัสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ ท�าให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีร่มรื่นน่า

เรียน อันจะน�ามาซึ่งความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ 

เป็นหน้าท่ีของโรงเรยีนท่ีต้องก�าหนดสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรง

ตามความต้องการของสงัคม เพราะตลอดเวลาทีอ่ยู่

ในโรงเรยีนสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนย่อมมผีลกระ

ทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน รวมถึง 

ผู้สอนด้วยเช่นกันดงันัน้ในการจดัการศกึษาจงึต้อง

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น สอดคล้อง

กับ Pao-Nan Chou (2012) พบว่า การสื่อสารบน

ออนไลน์เป็นปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุน 

การเรียนของนักเรียนและส ่งผลถึงความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน 

  4) การบูรณาการ ต้องมีการสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอืเพ่ือพัฒนาการจดัการศกึษา

กับโรงเรียนอื่น จึงจะท�าให้เกิดประสิทธิผลต่อ

โรงเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ศักยภาพและความ

สามารถในการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

มีความแตกต่าง ๆ กันท้ังในด้านการบริหารและ

บริบทของโรงเรียน จึงต้องมีความสัมพันธ์กัน 

แลกเปลีย่นซึง่กนัและกัน น�ามาบรูณาการให้เหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือประสิทธิผล

โรงเรียน สอดคล้องกับ นิตยา มั่นช�านาญ (2555) 

ได้ศึกษาเก่ียวรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ด้านการ 

บูรณาการเป็นองค์ประกอบส�าคัญองค์ประกอบ

หน่ึงจาก 4 องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

มัธยมขนาดใหญ่ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (2553) ได้เสนอแนวทาง การเครือข่าย

กลุ่มโรงเรียนประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ สภาพ

แวดล้อมภายนอกได้แก่ สภาพสงัคมและวัฒนธรรม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัย

ด้านโครงสร้าง และนโยบาย ผลผลิต และบริการ 

บุคลากร ประสิทธิผลโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัย เร่ืองแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ค้นพบนวัตกรรม

ทางการบรหิารจดัการสถานศกึษาท่ีน�าไปสูข้่อเสนอ

แนะในการน�าผลวิจัยไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัด

สมุทรสาคร ได้อย่างมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ดังนั้นผู้

วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. หน่วยงานต้นสังกัด ควรน�าผลการวิจัย

คร้ังน้ีไปเป็นส่วนประกอบในการก�าหนดเป็น

นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี

แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น 

สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ

ท้องถิ่น 
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 2. ผูบ้รหิารสถานศึกษา สามารถน�าผลการ

วิจัยไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาที่เป็น

ระบบอย่างมีกระบวนการท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิผลโรงเรียนที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 แม้ว่าผลการวิจัยครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงองค์

ประกอบและแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

ประสิทธิผลโรงเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะ

โรงเรยีนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล

และอบจ.) และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัด

สมุทรสาครเท่านั้น แต่ถ้าเป็นสถานศึกษาที่อยู ่ 

ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เช่นกัน จะมี

องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ

ประสทิธิผลโรงเรยีนอย่างไร เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาต่อไป
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