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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ในด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมิน

ผล ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ 

ครูวิชาการ จ�านวน 108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ที่มีค่าความเชื่อม่ัน (Reliablity) ทั้งฉบับเท่า.95 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 

เชิงเส้น (Structural Model) เป็นสถิติประเภทพหุตัวแปร (Multivariate Statistics) และการวิเคราะห ์

เส้นทาง (Path Analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. โมเดลสมมุติฐานซึ่งเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง (Structural model) ที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้น

จากทฤษฎ ีพบว่ามคีวามสอดคล้องกลมกลนื (Fit) กับข้อมลูเชงิประจกัษ์เป็นอย่างดเีมือ่พิจารณาจากเกณฑ์

ตดัสนิการประเมินทุกเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิทกุเกณฑ์ จงึสรุปว่าโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

เชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้นเป็นโมเดลที่มีความถูกต้อง

 2. ผลการทดสอบสมมติุฐานทัง้ 7 พบว่าทุกสมมตฐิานมนัียส�าคญัทางสถิต ิซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าสมมติุฐาน

ท้ัง 7 มีความถูกต้องและแสดงให้เหน็อกีว่าตวัแปรภายนอกมอีทิธิพลในทางตรง (Direct effects) ต่อตวัแปร

ภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (LEA) นอกจากอิทธิพลในทางตรงแล้วยังพบว่ามีอิทธิพล 
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ในทางอ้อมทีส่่งผลต่อตัวแปรภายใน การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน ผ่านตวัแปรส่งผ่าน (Intervening 

variable) การพัฒนาหลักสูตร การวัดผลประเมินผล การนิเทศการศึกษา และการประกันคุณภาพ 

การศึกษา

ค�าส�าคัญ: ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง, การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ABSTRACT

 The purposes of this research were to examine the structural relationship model of the 

factors affecting teaching and learning process development and to test the congruence of the 

proposed model and empirical data dealing with curriculum development, teaching and learning 

process development, measurement and evaluation, instruction supervision and educational 

quality assurance of the schools under Samuthprakrn Primary Educational Severvice Area 2.  

The study sample consisted of school administrators and academic teachers totaling 108 persons. 

The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .95.  

The collected data were analyzed by using Structural Model, Multivariate Statistice and  

Path Analysis.

 The research results revealed that:

 1. The proposed model which was a structural model determined by the researcher  

in reference of the theory was found to be fit well to the empirical data when considering from  

all of the criteria; that it, it passed each of the criteria. Therefore, it could be concluded that  

the structural model determince by the research was accurate and reliable.

 2. The results of the 7 hypothesis tests, it was found that all the 7 of the hypothesis  

tests were statiscally accurate. Furthermore, external factors brought out direct effects on internal 

factors concerning teaching and learning process development. If was also found that there were 

indirect effects on internal factors dealing with teaching and learning process development through 

intervening variables of curriculum development, measurement and evaluation, instructional 

supervision and educational quality assurance.

Keywords: structural model, teaching and learning process development
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บทน�า

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ได้ก�าหนดความมุ ่งหมายและหลักการในการ

จัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 

ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็น 

คนด ีคนเก่ง และมคีวามสขุ และในหมวด 4 มาตรา 

22 บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด” 

ภารกิจของครูจึงถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญ สังคมส่วน

ใหญ่จึงมุ่งหวังให้ครูพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ

เทียบเท่านานาชาติ โดยหน้าท่ีส�าคัญคือ การจัด

กระบวนการเรียนรู้ อบรม สั่งสอนผู้เรียนให้เกิด

ความเจริญงอกงาม ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ

ความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  

ครูจึงมีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคน 

ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับบุคคลอื่น 

ได้อย่างมคีวามสขุ สถานศึกษา จงึมบีทบาทส�าคัญ 

ในฐานะผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อ 

การจดัการศกึษาอันเป็นพ้ืนฐานการศึกษาทกุระดับ 

การที่จะปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพ 

จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญ 

ของการบริหารงานวิชาการให้เกิดผลดีและมี

ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียน  

ดังที่ Fry, Ketteridge & Marshall (2009) กล่าวว่า 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการด�าเนิน

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของ

นักเ รียนให ้ได ้ผลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ประกอบด้วยงานหลายอย่าง เช่นหลักสูตรการ 

จดัแผนการเรียน การจดัครูเข้าสอน การพัฒนาการ

เรียนการสอน การพัฒนาครูด้านวิชาการ รวมถึง

การนิเทศการสอนเป็นต้น งานวิชาการเป็นงาน 

ที่ส�าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน  

เป็นงานหลักผู ้บริหารต้องให้ความส�าคัญอย่าง

ยิ่งยวด

 จากความส�าคัญของงานวิชาการจึงมี 

งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับงานวิชาการเพ่ือน�าผล 

การวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทางการ

บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เช่น  

กษิรา วาระรัมย์ (2556) ได้ศึกษาปัญหาและ 

ข้อเสนอแนะการบริหารวิชาการของโรงเรียนใน

สงักัดกรงุเทพมหานคร ทีใ่ช้หลกัสตูรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ศรตุ บญุโนนแต้ 

จิณณวัตร ปะโคทัง และอนุศักดิ์ เกตุสิริ (2558)  

ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดที่มี

ประสทิธิผล อภิชา พุ่มพวง (2559) ได้ศกึษาปัญหา

และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการและ 

นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 

รูปแบบการบริหาร โรงเรียนที่มีประสิทธิผลการ

ศกึษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการ

ส่วนใหญ่จะศึกษาถึงสภาพ ปัญหา และแนวทาง

การพัฒนางานวิชาการเพ่ือให้ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรู้

และมีพัฒนาการที่ก ้าวหน้าดังนั้น เพ่ือให้การ
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พัฒนางานวิชาการมปีระสทิธิภาพอย่างย่ังยืนผูวิ้จยั 

จงึสนใจท่ีจะศกึษารปูแบบเชงิโครงสร้างของปัจจยั

ที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 เพ่ือน�าผลท่ีได้

เป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิาร คร ูและผูเ้ก่ียวข้องน�าไป

ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ให้สอดคล้องกับพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และแก ้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2)  

พ.ศ. 25455 ในหมวด 4 มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า 

“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู ้ เรียนทุกคนมี 

ความสามารถ เรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เ พ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ  ์

เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2

 2. เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบ

สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนา

หลกัสตูร ด้านการวัดผล ประเมนิผล ด้านการนิเทศ

ารศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีได้น�าแนวคิดเก่ียวกับการ

บริหารงานวิชาการ ความส�าคัญของวิชาการและ

การก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการและ ภารกิจของ

งานวิชาการซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ที่ได้

ก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 12 ด้านและ 

กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และการจัดการ 

ศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการ

ไว้ 17 ด้านโดยปรับเปล่ียน รวบรวมที่เห็นว่าเป็น

เรื่องเดียวกันและเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

ตามที่ส�านักพัฒนาระบบบริหารส�านักงานคณะ

กรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ2545 กล่าวไว้ 

(จันทรานี สงวนนาม:2545) มาเป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

สมมุตฐิานในการวจิัย 

 เม่ื อ มี การควบ คุม ตัวแป รคั่นกลาง 

(Mediator variable) แล้ว 

 1. การพัฒ นาหลักสูตรมี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

(H1) 

 2. การประกันคุณ ภาพการศึกษามี

อิทธิพลในทางบวกต่อการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน (H2) 

 3. การนิ เทศการศึกษามี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การพฒันาหลกัสตูร (H3) 

 4. การประกันคุณ ภาพการศึกษามี

อิทธิพลในทางบวกตอ่การพฒันาหลกัสตูร (H4) 

 5. การพัฒ นาหลักสูตรมี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การวดัผลประเมินผล (H5) 

 6. การวัดผลประเมินผลมิอิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา (H6) 

 7. การนิ เทศการศึกษามี อิทธิพลใน

ทางบวกตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา (H7) 

 

การดาํเนินการวจิัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยค รัง้นี  ้คือ 

บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 

2 ทัง้สิน้  71 โรงเรียน ดํารงตําแหน่งผู้ บริหาร

สถานศกึษา และครูวิชาการ จํานวน 142 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้

การสุ่มแบ บ แบ่ งชั น้ภู มิ  (Stratified Random 

การวดัผลประเมินผล 

(EVA) 

การนิเทศการศกึษา 

(SUP) 

การพฒันาหลกัสตูร 

(CUR) 

การพฒันากระบวนการ

เรียนการสอน (LEA) 

การประกนัคณุภาพ

การศกึษา (TQC) 

+H2 

+H6 

+H5 

+H3 

+H4 
+H1 +H7 
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สมมุติฐานในการวิจัย

 เมือ่มกีารควบคมุตวัแปรค่ันกลาง (Mediator 

variable) แล้ว

 1. การพัฒนาหลักสูตรมีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน (H1)

 2. การประกันคุณภาพการศึกษามอีทิธิพล

ในทางบวกต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน (H2)

 3. การนิเทศการศึกษามีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการพัฒนาหลักสูตร (H3)

 4. การประกันคุณภาพการศึกษามอีทิธิพล

ในทางบวกต่อการพัฒนาหลักสูตร (H4)

 5. การพัฒนาหลักสูตรมีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการวัดผลประเมินผล (H5)

 6. การวัดผลประเมินผลมิอิทธิพลในทาง

บวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (H6)

 7. การนิเทศการศึกษามีอิทธิพลในทาง

บวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (H7)

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ บคุลากร

ทางการศึกษา ซึ่งสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทั้งสิ้น 71 

โรงเรียน ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ

ครูวิชาการ จ�านวน 142 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีใช้การ

สุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) 

โดยจ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูวิชาการ โดยผู ้ วิจัยก�าหนดขนาดกลุ ่ม

ตวัอย่างด้วยการใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครจซี ่และ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 108 คน จากน้ันใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย

(Simple Random Sampling )โดยการจับฉลาก

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.  ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้อ�านวย

การส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือแนะน�าตัวและช้ีแจง

วัตถุประสงค์การวิจัย และขอความร่วมมือในการ

เก็บข้อมูล

 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัเดินทาง

ไปแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง

 3. ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้

เวลา 3 สัปดาห์ ได้แบบสอบถามคืน 108 ฉบับ 

ตรวจสอบดูแล้วข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 

(Structural Model) สถิติประเภทพหุตัวแปร

(Multivariate Statistics)และการวิเคราะห์เส้นทาง 

(Path Analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์รปูแบบความสมัพันธ์เชงิโครงสร้าง 

ของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังตาราง

ที่ 1-4
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ตารางที่ 1 สถิติพรรณนาตัวแปรที่ท�าการศึกษา 

(n = 108 )
ตัวแปร χ S.D. SK KU

1. การพัฒนาหลักสูตร (CUR) 4.014 0.231 -0.238 -1.098

2. การพัฒนากระบวนการเรียน การสอน (LEA) 4.053 0.128 0.354 -0.472

3. การวัดผลประเมินผล (EVA) 4.208 0.136 -0.542 -0.463

4. การนิเทศการศึกษา (SUP) 3.569 0.080 0.280 -0.506

5. การประกันคุณภาพการศึกษา(TQC) 4.442 0.093 0.197 -1.114

หมายเหตุ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, SK 

คือ ดัชนีความเบ้, KU คือ ดัชนีความโด่ง, n คือ  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะของ

ตัวแปรที่ท�าการศึกษาจากจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด 

108 คน พบว่าตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเฉลี่ย อยู่

ระหว่าง 3.569 ถึง 4.442 โดยตัวแปรการประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

รองลงมาคือ ตัวแปรการวัดผลประเมินผล (EVA) 

และตัวแปรอื่นๆ รองลงมาตามล�าดับ ส่วนตัวแปร

การนิเทศการศึกษา (SUP) มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัว 

มค่ีาเฉลีย่ค่อนข้างสูงทุกตัว ยกเว้นตัวแปรการนเิทศ

การศึกษา (SUP) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าแต่ละ

ตัวแปรมีค่าระหว่าง 0.080 ถึง 0.231 ซึ่งตัวแปร 

การพัฒนาหลักสูตร (CUR) มีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมากทีส่ดุ และตัวแปรการนิเทศการศึกษา 

(SUP) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด  

ส่วนตัวแปรอื่น ๆมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลด

หลัน่กันไปซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าความแตกต่างของคะแนน

แต่ละคนของแต่ละตัวแปรไม่ค่อยแตกต่างกัน 

ไม่มากนัก ตัวแปรการพัฒนาหลักสูตร (CUR)  

มคีะแนนแตกต่างกันในกลุม่มากท่ีสดุ และตวัแปร

การนเิทศการศกึษา (SUP) มคีวามแตกต่างกันของ

คะแนนในกลุ่มน้อยท่ีสุด ส่วนการวิเคราะห์ค่าความ

เบ้และค่าความโด่ง พบว่ามีค่าความเบ้มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.197 ถึง 0.354 ส่วนค่าความโด่งมค่ีาอยู่

ระหว่าง -1.114 ถึง -0.46 ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการ

พิจารณาว่าข้อมลูทีน่�ามาวิเคราะห์ว่ามคีวามเหมาะสม

หรือไม่คือ ทั้งค่าความเบ้และค่าความโด่งไม่ควร

เกิน 5 (Byrne, Barbara M., 2010, p. 257) ซึ่งผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทั้งค่าความเบ้และ 

ค่าความโด่งของตวัแปรทีท่�าการศึกษาทัง้หมดไม่มี

ตวัใดมค่ีาเกิน 5 ซึง่แสดงให้เห็นว่าการแจกแจงของ

ข้อมูลของประชากรของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

เป็นข้อมูลท่ีมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ (Normal 

distribution) ซ่ึงเป็นไปตามข้อมูลตกลงเบื้องต้น

ของการวิเคราะห์เส้นทาง (Hayes, Andrew F., 

2013 )
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 ตัวแปร 1 2 3 4 5

1. การพัฒนาหลักสูตร (CUR) 1.000

2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (LEA) .726** 1.000

3. การวัดผลประเมินผล (EVA) .374** .233* 1.000

4. การนิเทศการศึกษา (SUP) .525** .461** .143* 1.000

5. การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) .414** .530** .362** .314** 1.000

*p. <0.05, **p. <0.01

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เมตริกซ ์

สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s correlation) 

ระหว่างตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร พบว่าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แต่ละคู ่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.143 ถึง  

0.726 ซึ่งทุกคู่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และมีทิศทาง

ความสมัพันธ์เป็นบวก และแต่ละคู่มค่ีาสมัประสทิธ์ิ

สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 ซึ่งยังถือว่าไม่สูงมาก คู่ที่มี

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ คู่ระหว่าง

ตัวแปรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

(LEA) กับการพัฒนาหลักสูตร (CUR) ส่วนคู่ที่มี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต�่าสุดได้แก่ คู่ระหว่าง 

การวัดผลประเมนิผล (EVA) กับการนิเทศการศกึษา 

(SUP) ชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรท่ีจะน�ามาก�าหนดเป็น

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างในคร้ังน้ีมีความ

เหมาะสม

การประเมินโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีทดสอบความกลมกลืนของโมเดลเทียบกับเกณฑ์ตัดสิน

ดัชนีที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์ตัดสิน ค่าที่ได้ ผลการประเมินโมเดล

1. Chi-square ไม่มีนัยส�าคัญ 2.761 (p. =0.430) มีความกลมกลืน

2. N-Chi-square ≤ 5 0 . 9 2 0 มีความกลมกลืน

3. RMSEA ≤ .08 0 . 0 0 0 มีความกลมกลืน

4. SRMR ≤ .08 0 . 0 2 1 มีความกลมกลืน

5. CFI  ≥ 0.90 1 . 0 0 0 มีความกลมกลืน

6. TLI  ≥ 0.90 1 . 0 0 0 มีความกลมกลืน
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 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดล กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์พบว่า ค่าสถิติทดสอบ x2
 = 2.761 องศา

อิสระ (df) = 3 ซึ่งไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 

0.430) ดัชนีประเมินความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ RMSEA (Root Mean 

Square Error of Appoximation) มีค่าเท่ากับ 

0.000 หรือมี ค่าประมาณความเชื่อมั่น ร้อยละ 90 

อยู่ระหว่าง 0.000 ถึง 0.157 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 

ค่าดัชนีประเมินดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเชิง

เปรียบเทียบ CFI มีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่งมีค่า

มากกว่า 0.90 ดัชนี เปรียบเทียบทักเกอร์เลวิส  

(TLI) มีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90  

และ ดัชนีราก ก�าลังสองเฉลี่ย (Standard Root 

Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 

0.021 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 จึงสามารถสรุปได้ว่า

โมเดลสมมุติฐานซึ่งเป ็นโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างน้ี สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ สรุปว่าโมเดลสมการโครงสร้างท่ีผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นมามีความถูกต้อง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทางและการทดสอบสมมุติฐาน
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ภาพที่2 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทางและการทดสอบสมมตุฐิาน 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมตุฐิาน คะแนนมาตรฐานอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล

รวม ระหวา่งตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน  

 

ตวัแปรภายนอก 

(Exogenous) 

 

R2 
 

อทิธิพล 
ตวัแปรภายใน (Endogenous) 

CUR EVA SUP TQC 

1. การพฒันา

กระบวนการเรียน

การสอน (LEA) 

 DE  0.612** - - 0.276** 

0.410 IE 0.020* 0.075** 0.396** 0.135** 

 TE  0.632** 0.075** 0.396** 0.411** 
 

H4 

0.220** 

การวดัผลประเมินผล 

(EVA) 

การนิเทศการศกึษา 

(SUP) 

การพฒันาหลกัสตูร 

(CUR) 

การพฒันากระบวนการ

เรียนการสอน (LEA) 

การประกนัคณุภาพ

การศกึษา (TQC) 

 

H3 
0.456** 

 

 
H5 

0.288** 

 

 
H1 

0.612** 
 

 
H6 

0.271** 
 

 

H7 
0.275** 

 
H2 

0.276** 
 

R2 =0.343 

 

R2 =0.114 

 

R2 =0.199 

 

R2 =0.410 
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ตารางท่ี 4 การทดสอบสมมุติฐาน คะแนนมาตรฐานอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 

ระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน 

ตัวแปรภายนอก

(Exogenous) R2 อิทธิพล

ตัวแปรภายใน (Endogenous)

CUR EVA SUP TQC

1. การพัฒนา

กระบวนการเรียน

การสอน (LEA)

DE  0.612** - - 0.276**

0.410 IE 0.020* 0.075** 0.396** 0.135**

TE  0.632** 0.075** 0.396** 0.411**

2. การพัฒนา

หลักสูตร (CUR)

DE - - 0.456** 0.220*

0.343 IE - 0.060* 0.061** -

TE 0.060* 0.517* 0.220*

3. การวัดผล

ประเมินผล (EVA)

DE 0.288** - - -

0.114 IE - - - -

TE 0.288** - - -

4. การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

(TQC)

DE - 0.271** 0.275** -

0.199 IE - - - -

TE - 0.271** 0.275** -

หมายเหตุ* p. <.05,** p.<.01, DE คือ อิทธิพลทางตรง, IE คือ อิทธิพลทางอ้อม, TE คือ อิทธิพลทั้งหมด

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อทิธิพลของ

ตัวแปรภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม เป็นดังนี้

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง

 1.  อทิธิพลในทางตรง (Direct effects) ผล

การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่มีต่อ

ตัวแปรภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน (LEA) พบว่าม ี2 ตวัแปรปัจจยั คอื การพัฒนา

หลกัสตูร (CUR) และการประกันคุณภาพการศึกษา 

(TQC) ซึง่มค่ีาสมัประสทิธ์ิอทิธิพล (Path coefficient) 

เท่ากับ 0.612 และ 0.276 ตามล�าดับ และอิทธิพล

ดังกล่าวมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.000) ทั้งคู่ และ

ยังพบอีกว่าค่าสัมประสิทธ์ิอธิบายความแปรปรวน

ของตวัแปรภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน (LEA) (R2) มค่ีาเท่ากับ 0. 410 ซึง่แสดงให้เหน็

ว่าตัวแปรปัจจยั ทัง้ 2 ร่วมกันสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรภายใน การพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน (LEA) ได้ร้อยละ 41.0 ผลการ

วิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลังจากขจัดอิทธิพล
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ของตวัแปรส่งผ่านออกไปแล้วพบว่าสมมติฐาน H1 

และ H2 เป็นจรงิ สมการความสมัพันธ์โครงสร้างใน

รูปคะแนนมาตรฐาน เป็นดังนี้

 LEA = 2.192 + 0.612* (CUR) + 0.276* 

(TQC)

 2.  ปัจจัยท่ีส่งผลในทางตรงต่อตัวแปร

ภายในการพัฒนาหลักสูตร (CUR) พบว่ามี 2 

ตัวแปรปัจจัยคือ การนิเทศการศึกษา (SUP) และ

การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) ซึ่งมีค่า

สัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path coefficient) เท่ากับ 

0.456 และ 0.220 ตามล�าดบั และอทิธิพลดงักล่าว

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.000) ท้ังคู่ และยังพบ 

อีกว่าค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบายความแปรปรวน

ของตวัแปรภายใน การพัฒนาหลกัสตูร (CUR) (R2)  

มีค่าเท่ากับ 0.343 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรปัจจัย

ทัง้สอง ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรภายใน การพัฒนาหลักสูตร (CUR)  

ได้ร้อยละ 34.3 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชีใ้ห้เห็นว่า

หลงัจากขจดัอทิธิพลของตัวแปรส่งผ่านออกไปแล้ว

พบว่าสมมติฐาน H3 และ H4 เป็นจริงสมการ 

ความสัมพันธ์โครงสร้างในรูปคะแนนมาตรฐาน 

เป็นดังนี้

 CUR = 0.456**(SUP)+ 0.220* (TQC) 

 3.  ปัจจัยท่ีส่งผลในทางตรงต่อตัวแปร

ภายในการวัดผลประเมินผล (EVA) พบว่า มี 1 

ตัวแปรปัจจัยคือ การพัฒนาหลักสูตร (CUR)  

ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path coefficient) 

เท่ากับ 0.288 อิทธิพลดังกล่าวมนัียส�าคญัทางสถิติ 

(p=0.000) และยังพบว่าค่าสมัประสทิธ์ิการอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรภายใน การวัดผล

ประเมนิผล (EVA) (R2) มค่ีาเท่ากับ 0.114 ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่าตวัแปรปัจจยัการพัฒนาหลกัสตูรสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรภายในการ

วัดผลประเมินผล (EVA) ได้ร้อยละ 11.4 ผลการ

วิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลังจากขจัดอิทธิพล

ของตัวแปรส่งผ่านออกไปแล้วพบว่าสมมติฐาน  

H5 เป็นจริงสมการความส�าคัญโครงสร้างและ 

รูปคะแนนมาตรฐานเป็นดังนี้

 EVA = 9.009 + 0.288* (CUR)

 4. ปัจจัยที่ส่งผลในทางตรง ต่อตัวแปร

ภายในการประกันคุณภาพการศึกษา (TQC)  

พบว่ามี 2 ตัวแปรปัจจัยคือ การวัดผลประเมินผล 

(EVA) และ การนิเทศการศึกษา (SUP) ซึ่งม ี

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path coefficient) เท่ากับ 

0.271 และ 0.275 ตามล�าดบั และอทิธิพลดงักล่าว

มนัียส�าคญัทางสถิต ิ(p=0.000) ทัง้คู ่และยังพบอกี

ว่าค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรภายในการประกันคุณภาพการศึกษา 

(TQC) (R2) มีค่าเท่ากับ 0.199 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ตัวแปรปัจจัยท้ัง 2 ร่วมกันสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรภายในการประกันคุณภาพ

การศึกษา (TQC) ได้ร้อยละ 19.9 ผลการวิเคราะห์

ดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ว่าหลังจากขจดัอทิธิพลของตวัแปร

ส่งผ่านออกไปแล้วพบว่าสมมติฐาน H6 และ H7 

เป็นจริงสมการความส�าคัญโครงสร้างในรูปแบบ

คะแนนมาตรฐานเป็นดังนี้

 TQC = 0.275**(SUP) + 0.271** (EVA)

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ ้อม 

(Indirect effects)

 1. อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรส่งผ่าน 

(Moderators) ท่ีส่งผลต่อตวัแปรภายในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน (LEA) พบว่าม ี4 ตวัแปร

ปัจจัย (1) ตัวแปรปัจจัยการพัฒนาหลักสูตร  

(CUR) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.020 (2) 
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การวัดผลประเมินผล (EVA) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลเท่ากับ 0.075 (3) การนิเทศการศึกษา 

(SUP) มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.396  

และ (4) การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC)  

มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.135 ซึ่งค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมทุกตัวมีนัยส�าคัญทาง

สถิต ิ(p.=0.000) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูชีใ้ห้เหน็ว่า

ความแปรปรวนของตัวแปรภายในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน (LFA) มิได้เกิดจาก

อิทธิพลในทางตรงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเกิดจาก

อิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่าน (Intervening 

vaariables) ตัวแปรปัจจัยการพัฒนาหลักสูตร 

(CUR) ซึ่งส่งผ่านอิทธิพลรวมมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ผ่านการประกันคณุภาพการศกึษา (TQC) และ

ผ่านตัวแปรปัจจัยการนิเทศการศึกษา (SUP) ส่วน

ผ่านตัวแปรปัจจัยการวัดผลประเมินผล (EVA)  

มีอิทธิพลรวมน้อยท่ีสุดซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบ

กลไก (Mechanism) (Hayes, Andrew F., 2013.) 

การส่งผ่านเริ่มจากตัวแปรภายนอกการนิเทศการ

ศึกษา (SUP) ผ่านตัวแปรส่งผ่าน การประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) และตัวแปรส่งผ่าน การ

พัฒนาหลักสูตร (CUR) และตัวแปรการประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) ผ่านตัวแปรส่งผ่านการ

พัฒนาหลักสูตร

 2. อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรส่งผ่าน 

(Moderators) ท่ีส่งผลต่อตัวแปรภายในการพัฒนา

หลักสูตร (CUR) พบว่ามี 2 ตัวแปรปัจจัยได้แก่

ตัวแปรส่งผ่านการวัดผลประเมินผล (EVA) และ 

ตัวแปรส่งผ่านการนิเทศการศึกษา(SUP) ซึ่งพบว่า

ค่าสมัประสทิธ์ิอทิธิพลส่งผ่านเท่ากับ 0.060 ซึง่มนียั

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.061 ซึ่งมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ตามล�าดับ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าความแปรปรวนของ

ตวัแปรภายในการพัฒนาหลักสูตร (CUR) ไม่ได้เกิด

จากอทิธิพลในทางตรงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยังเกิด

จากอทิธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่าน (Intervening 

variables) ตัวแปรปัจจัยอื่นอีก คือจากตัวแปร

ภายนอกการนิเทศการศกึษา (SUP) ส่งผ่านตวัแปร

การประกันคุณภาพการศึกษา (TQC)

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวม (Total 

effects) เป็นดังนี้

 1.  อิทธิพลรวมตัวแปรภายใน การพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน (LEA) ผ่านตัวแปร 

ส่งผ่านการพัฒนาหลักสูตร (CUR) เท่ากับ 0.632 

ผ่านตัวแปรส่งผ่านการวัดผลประเมินผลเท่ากับ 

0.075 ผ่านตัวแปรส่งผ่านการนิเทศการศึกษา 

(SUP) เท่ากับ 0.396 และผ่านตัวแปรส่งผ่านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) เท่ากับ 0.411

 2.  อิทธิพลรวมของตัวแปรภายในการ

พัฒนาหลักสูตร (CUR) ผ่านตัวแปรส่งผ่านการ

วัดผลประเมนิผล (LEA) เท่ากับ 0.060 ผ่านตัวแปร

ส่งผ่านการนิเทศการศึกษา เท่ากับ 0.517 และ

เท่ากับอิทธิพลในทางตรงของตัวแปรการประกัน

คุณภาพการศึกษา (TQC) เท่ากับ 0.220

 3.  อิทธิพลรวมของตัวแปรภายในการ

วัดผลประเมนิผล (EVA) เนือ่งจากตวัแปรภายนอก

การพัฒนาหลักสูตรไม่มีตัวแปรส่งผ่านมายัง

ตัวแปรภายในจึงมีเฉพาะอิทธิพลทางตรง และ

อทิธิพลทัง้หมดจงึเท่ากับอทิธิพลในทางตรงเท่ากับ 

0.288

 4.  อิทธิพลรวมของตัวแปรภายในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (TQC) มีตัวแปรปัจจัย 

2 ตวัคอื การวัดผลประเมนิผล (EVA) และการนเิทศ

การศึกษา (SUP) ซึ่งตัวแปรปัจจัยทั้งคู่ไม่มีตัวแปร
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ผ่านมายังตวัแปรภายในจงึมเีฉพาะอิทธิพลทางตรง

เท่านั้น ดังนั้นอิทธิพลทางรวมจึงเท่ากับอิทธิพล 

ในทางตรงเท่ากับ 0.271 และ 0.275 ตามล�าดับ

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์ 

เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 2 น�ามาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.  รปูแบบความสมัพันธ์เชงิโครงสร้างของ

ปัจจยัมผีลต่อการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 เนือ่งจากผลการ

วิเคราะห์เมตริกซ์สหสัมพันธ์เพียรีสัน (Pearson ‘s 

correlation) ระหว่างตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรท่ีน�ามา

ก�าหนดเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง ได้แก่ 

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน การวัดผลประเมนิผล การนิเทศการศกึษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า

ตัวแปรที่น�ามาก�าหนดเป็นโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากทุกคู่ไม่ได้มี

ความสมัพันธ์กันสงูจนเกินไปดังท่ี Hayes , Andrew 

F. (2013) กล่าวว่า ภาวะทีต่วัแปรภายนอกมคีวาม

สัมพันธ์กันสูงมากๆ หรือสูงเกินจริงเน่ืองจากการ

ประเมินค่าอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรภายนอก

ผ่านตัวแปรส่งผ่านไปยังตัวแปรภายในจะต้องมี 

การควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรส่งผ่านตัวแปร 

อื่นๆ ท่ีเหลือให้คงท่ี แต่จากผลการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แต่ละคู่พบว่าอยู่ระหว่าง 

0.143 ถึง 0.726 ทุกคู่มีนัยส�าคัญทางสถิติและ 

มีทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก และแต่ละคู ่ 

มค่ีาสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ไม่เกิน 0.80 ซึง่ยงัถือว่า

ไม่สูงมากสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สุขุม มูลเมือง 

(2560) ก�าหนดไว้ว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.143 

ถึง 0.726 มีขนาดความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

และจากการประเมนิโมเดลความสมัพันธ์โครงสร้าง

ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตามเกณฑ์ของ 

Hair และคณะ (2015) พบว่าค่าสถิติทดสอบ 

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติจึงสรุปได้ว่าโมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงเป็นโมเดลที่มี

ความถูกต้อง มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 

นอกจากนีก้ารทีโ่มเดลโครงสร้างถูกต้องเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อว่าปรากฏการณ์ 

ที่ เ กิดข้ึนมักจะเกิดข้ึนจากปัจจัยหลายปัจจัย  

และแต่ละปัจจัยก็มีความสลับซับซ้อน บางครั้งมี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลก�ากับ 

ฯลฯ ซึง่มกัจะไม่คงที ่ดงันัน้จงึจะต้องมกีารทดสอบ

บ่อยๆ เพราะผลท่ีได้ สามารถจะเปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลา ที่ผ่านมาผลการวิจัยไม่ได้มีการน�า

ตัวแปรคั่นกลางมาควบคุม อีกท้ังไม่ได้ศึกษาถึง

ความสมัพันธ์เชงิโครงสร้าง ส่วนใหญ่จะศกึษาเก่ียวกับ

องค์ประกอบของงานวิชาการ หรือศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเท่านั้น  

จึงท�าให้ได้ผลไม่สอดคล้องกบัสภาพที่เป็นจริงทาง

สังคมศาสตร์

 2.  จากการน�าตวัแปรคัน่กลาง (Mediator 

variable) มาควบคุมแล้วท�าให้ได้ผลที่ชัดเจนมาก

ข้ึน และจากผลการทดสอบสมมติฐานท้ัง 7 ข้อ  
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พบว่าทุกสมมติฐานมีนัยส�าคัญทางสถิติ ชี้ให้เห็น

ว่าสมมุติฐานท้ัง 7 ข้อมีความสัมพันธ์ในทางบวก 

และแสดงให้เห็นอีกว่าตัวแปรภายนอกมีอิทธิพล 

ในทางตรง ต่อตวัแปรภายในการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนและนอกจากอิทธิพลในทางตรงแล้ว

ยังพบว่ามีอิทธิพลในทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร

ภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่าน

ตัวแปรส่งผ่านการพัฒนาหลักสูตร การวัดผล

ประเมินผล การนิเทศการศึกษา และการประกัน

คณุภาพการศกึษา ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะทัง้ 5 ตัวแปร

มีความส�าคัญย่ิงส�าหรับการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน ของสถานศึกษาดังท่ีนักวิชาการ 

ได้กล่าวถึงความส�าคัญของท้ัง 5 ตัวแปรโดยสรุป

ดังนี้ 

  2.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษา หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือน�าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา

ความเข้าใจเรือ่งของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน

จะท�าให้การจัดการศึกษาด�าเนินไปด้วยดีแก่ทุก

ฝ่ายและช่วยในการก�าหนดทิศทางในการจัดการ

ศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารจัดการด้าน

วิชาการที่สัมฤทธ์ิผลบรรลุตามเป้าหมาย ดังท่ี  

ฆนัท ธาตุทอง (2550) กล่าวว่าหลักสูตรมีความ

ส�าคญัต่อการพัฒนาคนในสงัคมเป็นเครือ่งมอืท่ีจะ

ท�าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่

ก�าหนดไว้โดยมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมความ

เจรญิงอกงามของบคุคลสามารถปลกูฝังพฤติกรรม 

คุณธรรม จรยิธรรม วางรากฐานความคดิท่ีเป็นการ

สนับสนุนสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครองท�าให้ผู ้เรียนค้นพบความ

สามารถ ความสนใจ ความถนัดที่แท้จริงของตน 

และพัฒนาตนให้เต็มตามศักยภาพ

  2.2  ด้านการพฒันากระบวนการเรยีน

การสอน การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะ 

ส่งผลให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ได้ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดงัที ่Bower & Hilgard (1981) 

กล ่าวว ่าการเรียนรู ้ เป ็นกระบวนการที่ท�าให ้

พฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม อันเป็นผลจากการ

ฝึกฝนและประสบการณ์ทีไ่ด้รบั แต่มใิช่ผลจากการ

ตอบสนองทีเ่กิดขึน้จากธรรมชาต ิดงันัน้การพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นหัวใจส�าคัญของ

การจัดการศึกษาที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญเพราะ

ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพครบถ้วนตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ 

  2.3 ด้านการวัดผลประเมินผล เป็น 

กระบวนการอย่างหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญในการน�ามา

ซึ่งคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ถือว่าเป็น 

เครื่องมือที่ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาระดับ

ต่างๆ เพราะผลมาจากการวัดและประเมินผล 

การศึกษา ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)  

กล่าวว่า การวัดการประเมินผลมีบทบาทท่ีส�าคัญ

ย่ิงต่อกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

ที่สามารถน�าไปใช้ในการตัดสินใจทางการศึกษา

หลายประการ และที่ส�าคัญที่สุดคือ เน้นเพ่ือการ

เรยีนการสอนในห้องเรยีนการตดัสนิใจเก่ียวกับการ

เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในยุคปัจจุบันสอดคล้อง 

กับเป้าหมายของการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ เพ่ือการน�าผล

การประเมนิไปพัฒนาผูเ้รยีนให้บรรลมุาตรฐานการ

เรยีนรูข้องกลุม่สาระการเรยีนรูต่้าง ๆ  และน�าผลไป

ปรับปรุงแก้ไขการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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