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โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตทุี่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทาง 
การพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

A Causal Model of Factors Affecting Schools Effectiveness in Secondary Schools 
Based on Strategies of Educational Development Plan in Eastern Economic Corridor 

                        อัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย1, สถาพร พฤฑฒิกุล2, ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม3 
Autchawut Pliansamai1, Sataporn Pruettikul2, Pakkanat Chanthanavaranont Sompongtam3 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จ านวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (SEM)  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร 
ทั้ง 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักแต่ละองค์ประกอบ (factors loading) สูงกว่า .50, มีค่าความเชื่อมั่นของแต่ละ
องค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .57 - .72 และผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(goodness of fit) กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ดังนี้ Relative Chi-square = 1.55 , CFI = .98, NFI = 
.97, GFI = .93, AGFI = .91 และ RMSEA = .03  และมีค่าสัมประสิทธิ์เชิงการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 54 ( 
R2= .54 ) โดยมีค่าอิทธิพลของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้  ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียนและปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ     
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Abstract 

  The purposes of this research were to develop and investigate a causal model of 
factors affecting school effectiveness in secondary schools based on the strategies of the 
educational development plan in the Eastern Economic Corridor (EEC). The samples consisted 
of the regional area administrators, supervisors, school administrators, teachers, school board 
committee members, and parents, and there were 400 in total. The sample was derived by 
stratified multistage random sampling. The research instruments were divided into two parts; 
part 1 was concerned with the basic data of the samples, and part 2 was a rating scale 
questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, CFA, and SEM. The results 
found that the confirmatory components of all six variables had a factor loading higher than 
.50, and the reliability of each component was between .57 - .72. The results of the causal 
factor model analysis showed that the goodness of fit index was consistent with the empirical 
data as follows: Relative Chi-square = 1.55 , CFI = .98, NFI = .97, GFI = .93, AGFI = .91 and 
RMSEA = .03, and predictive coefficient accounted for 54 percent (R2 = .54).The influence of 
each factor affecting the effectiveness of secondary schools was sorted in descending order 
as follows: the social and community factor; administrator leadership factor; the administrator 
behavior factor; and the teacher–instructional factor, respectively. All were statistically 
significant (p<.01).   

Keywords: Model of factors affecting, Schools effectiveness in secondary schools,  
                Strategies of educational development, Eastern Economic Corridor 
 
บทน า 
  การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
แนวทางในการพัฒนาคนที่ส าคัญเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญที่ต้ องเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ดังนั้นประสิทธิผลขององค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารองค์การต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การ
บริหารจัดการในองค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายจึงต้องให้ความส าคัญทั้งปัจจัยภายในองค์การ 
ดังเช่น การมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร การพัฒนาคุณภาพครูและทรัพยากรการเรียนรู้ พฤติกรรมการบริหาร
องค์การ ตลอดจนการก าหนดนโยบายขององค์การ และปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริบทขอ ง
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สังคม ชุมชน ที่ตั้งองค์การ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญและสามารถส่งผลต่อความส าเร็จหรือประสิทธิผล
ขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม  

จากแนวนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) เป็นอีกหนึ่งนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือเร่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวใน
ภูมิภาคด้านตะวันออกของประเทศไทย และเป็นศูนย์การการขนส่ง การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของอาเซียน 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกของรัฐบาล โดยก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 ด้าน ดังนี้ 1.การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) 2.ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 3.คุณภาพทางการศึกษา (Quality) 4.ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)และ 5.การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของผู้เรียนยุคสังคมแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร ในยุคของการแข่งขัน และสนองต่อความต้องการของแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังเกิดขึ้นใน
ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการก าหนดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงมีความจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.179-180) นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมให้มีการบูรณาการทั้ง
การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศในการแข่งขันกับนานาประเทศอีกด้วย   

อย่างไรก็ตามการบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในปัจจุบัน ล้วนมีอิทธิพลจากปัจจัยทั้ง
ภายในของแต่ละองค์การ ที่เป็นแรงขับให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความเชื่อ  การรับรู้ และความคาดหวังต่อ
ประสิทธิผลขององค์การที่เกิดขึ้น  และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งเป็นส่วนที่หล่อหลอมพฤติกรรมของ
บุคคล ทั้งที่เกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ การเลียนแบบ ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคม (Bellanca & 
Ron Brandt, 2010) แต่ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก
ดังกล่าว ยังไม่มีการด าเนินการหรือแผนการขับเคลื่อนเพ่ือรองรับการพัฒนาหรือมีเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ใน
พ้ืนที่เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีความซับซ้อน
ตามสภาพจริงในสังคม  เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาประสิทธิผลขององค์การที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

2. เพ่ือพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการ 
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

3. เพ่ือตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา พัฒนา และตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยศึกษาประสิทธิ์ผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2561) เป็นตัวแปรตามในการศึกษา แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 3) คุณภาพทางการศึกษา 
(Quality) 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 5) การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) และ
ก าหนดตัวแปรหรือปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 
1) ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  2) ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน 4) ปัจจัยด้านครูและการจัดการ
เรียนการสอน และ 5) ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน   โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่องโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้วิจัยก าหนดล าดับ
ขั้นตอนได้ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เป็นขั้นตอนการศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
เกี่ยวกับแนวคิดและค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารโรงเรียน องค์ประกอบส าคัญและ
การน ามาใช้ในสถานศึกษา ศึกษาแนวคิดและตัวบ่งชี้ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบ (ศึกษาสภาพจริง) จากรายงานความคืบหน้าการ
พัฒนาโรงเรียนสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของโรงเรียน และก าหนดเป็นร่างโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือโมเดลสมมติฐานของการวิจัย  ซึ่งจากผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1) ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาใน 
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 ด้าน ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ (2560) 
ดังนี้ 1.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 1.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา 1.3 คุณภาพทางการศึกษา 1.4 
ประสิทธิภาพ  และ1.5 การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  โดยน ามาก าหนดตัวแปรตามในการศึกษา ครั้งนี้    
 2) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงก าหนดตัวแปรที่เป็นปัจจัย เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก นโยบายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
หรือความสามารถด าเนินการน าองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาองค์ประกอบตามแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 101) 
ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ วัตถุประสงค์ การด าเนินการตามนโยบาย ความชัดเจนถูกต้องและการตรวจสอบ 
  2.2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาองค์ประกอบตามแนวคิดของ Bass and 
Avolio (1990) ได้ เ สนอแนวคิดภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลง  ( Transformational leadership) เป็ น
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานและผู้ตามให้
สูงขึ้นพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นซึ่งกระบวนการที่
ผู้ร่วมงานมีต่อผู้ตามนี้จะกระท าได้ ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ คือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นเชาว์ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  2.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน โดยพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จทางด้านการจัดการศึกษานั้นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จในอันดับต้นๆ คือ พฤติ
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กรรมการบริหารที่ได้แสดงออกถึงความร่วมมือกับบุคลากร สังคม และชุมชน ให้เกิดการยอมรับ ให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตาม จะส่งผลให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ ซึ่งปัจจัยหลักย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษาเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าของสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษาโดยตรงจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและกระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยศึกษา
องค์ประกอบตามแนวคิดของ นิโรธ สมัตตภาพงศ์ (2550) ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยและพัฒนา การบริหารคุณภาพโดยรวมและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2.4 ปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอน โดยศึกษาองค์ประกอบตามแนวคิดของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2551 , หน้า 24-25) ซึ่งได้ก าหนดกรอบการประเมิน
สมรรถนะครูและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
  2.5 ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน โดยศึกษาองค์ประกอบตามแนวคิดของ Paul Bate and M.E.P. 
Seligman (2002) พบว่าชุมชนหรือองค์กรจะมีอ านาจชักน าให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย 4 
ด้านดังนี้ วัฒนธรรมองค์กรชุมชน การประชาสัมพันธ์ ความพร้อมต่อความร่วมมือในชุมชนและสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแปรแฝงท่ีก าหนดในโมเดลสมมติฐาน 
 1) การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล น าผลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556) ดังนี้ 
  5   หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินการ/การแสดงออก   อยู่ในระดับมากที่สุด  
  4   หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินการ/การแสดงออก   อยู่ในระดับมาก 
  3   หมายถงึ มีการปฏิบัติ/ด าเนินการ/การแสดงออก   อยู่ในระดับปานกลาง  

2   หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินการ/การแสดงออก   อยู่ในระดับน้อย  
1   หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินการ/การแสดงออก   อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

2) การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ   โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่านการพิจารณาจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  น าไปให้คณะผู้เชี่ยวชาญ (จ านวน 5 คน) ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือ ค่า IOC ซึ่งในข้อค าถามทุกข้อของแบบสอบถามมีค่า อยู่
ระหว่าง .67- 1.0   
 3) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน าไปทดลองกับประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม 
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยหาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach, L. J. (1990) 
พบว่า แบบสอบถามทั้ง 6 ตอน มีค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง .57 - .72    
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 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล    น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน และน ามาวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความโด่ง ค่าความเบ้ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร    
 5) การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของแต่ละปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเปรียบเทียบกับค่าดัชนีความสอดคล้องที่
เป็นมาตรฐาน ดังนี้ Relative Chi-square, CFI,  NFI, GFI,  AGFI และ RMSEA  ตลอดจนการวิเคราะห์การ
ส่งผลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่ศึกษาต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
 สรุปผลและน าเสนอโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ได้  โดยจัดท าเป็น
รายงานผลการวิจัยต่อไป   
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สรุปได้ตามวัตถุประสงคด์ังนี้ 
 1. จากการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและปัจจัยที่เป็นเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียน 4) ปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอน และ5) ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ทุกตัวแปรมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และน ามาก าหนดเป็นโมเดลสมมติฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแปรปัจจัย โดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันจากแบบจ าลองการวัดทั้ง 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2)  นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 4) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน 5) ปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอน และ
6) ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ได้ผลดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (convergent validity) และความ
เชื่อมั่นองค์ประกอบ (composite reliability)  ของตัวแปรปัจจัย 

องค์ประกอบ/ดัชนี 
น้ าหนักองค์ ความเชื่อมั่น ความคลาดเคลื่อน 

AVE 
ความเชื่อมั่น 

ประกอบ () รายข้อ (2) ในการวัด องค์ประกอบ 

E_SCH .90 .81 .82 .92 .72 
A_L .90 .81 .82 .88 .63 

S_CUL .89 .79 .79 .87 .57 

T_TCH .86 .74 .75 .88 .57 

TeT_BCH .92 .84 .85 .89 .64 
T_POL .86 .74 .74 .87 .59 

 
 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (convergent 
validity) และความเชื่อมั่นองค์ประกอบ (composite reliability)  ของตัวแปรปัจจัยพบว่าแต่ละตัวแปร
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ปัจจัยที่ค่าน าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .38 - .89 มีค่า AVE อยู่ระหว่าง .87 -.92 และมีค่าความ
เชื่อมั่นองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .57 - .72 ดังนั้นตัวแปรปัจจัย ทั้ง 6 ปัจจัย ตามโมเดลสมมุติฐานมีความ
เหมาะสมที่น าไปศึกษาเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 3. จากการศึกษาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถสร้างเป็น
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
    3.1 ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ดังนี้ Relative Chi-
square = 1.55 , CFI = .98 ,  NFI = .97, GFI = .93,  AGFI = .91 และRMSEA = .03 แสดงว่าโมเดลมีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และยอมรับได้ และมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ ร้อยละ 54 ( 
R2= .54 ) ได้ดังภาพที ่4  

 
 
ภาพที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 3.2 จากโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรับค่าแล้ว ตามผลการ
วิเคราะห์ของโปรแกรมวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
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มัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก    

ตัวแปรผล T_PO A_L T_BCH E_SCH 
ตัวแปร
สาเหตุ 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

T_TCH .47** - .47** - .46** .46** - .15** .15** - .31** .31** 
S_CUL .55** - .55** - .54** .54** .66** .17** .84** - .56** .56** 
T_PO - - - .98** - .98** - .32** .32** .98** -.32** .66** 
A_L - - - - - - .33** - .33** -.43** .10** -.33** 

T_BCH - - - - - - - - - .30** - .30** 
E_SCH - - - - - - - - - - - - 

  
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
เรียงล าดับจากมากที่สุด ไปหาน้อย ตามค่าอิทธิพลรวมของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
มีอิทธิพลรวมต่อตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เท่ากับ .66 โดยเป็นค่าอิทธิพลทางตรงเชิงบวก เท่ากับ .98 
และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบ เท่ากับ -.32 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  นอกจากนี้ยังมีค่าอิทธิพลรวมต่อ
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางตรงเชิงบวก เท่ากับ .98  และมีค่าอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อตัวแปร
พฤติกรรมการบริหารโรงเรียน เท่ากับ .32 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
  2) ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีค่า อิทธิพลรวม เท่ากับ .56 
โดยเป็นค่าอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก เท่ากับ .56 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  นอกจากนี้ยังมีค่าอิทธิพล 
ทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรปัจจัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
เท่ากับ .55  และมีค่าอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อตัวแปรปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปล เท่ากับ .54 และมีค่า
อิทธิพลรวมทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร เท่ากับ .84 โดยเป็นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 
.66 และเป็นค่าอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก เท่ากับ .17  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01   
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 3)  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีค่าอิทธิพลโดยรวม 
เท่ากับ -.33 โดยเป็นค่าอิทธิพลทางตรงเชิงลบ เท่ากับ -.43 และเป็นค่าอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก เท่ากับ .10    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยพฤติ
กรรมการบริหารโรงเรียน  เท่ากับ .33 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 4) ปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอน มีค่าอิทธิพลทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โดยมีค่าอิทธิพลรวมเชิงบวก เท่ากับ .31 และเป็นค่าอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก เท่ากับ .33 ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เท่ากับ .47 มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อตัวแปรด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ .46, และมีค่าอิทธิพลต่อตัวแปรพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน  ทางอ้อม
เชิงบวก เท่ากับ .15 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01     
 5) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน ส่งผลโดยรวมทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เท่ากับ .33 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01    
 จากผลการวิจัยข้างต้น  สรุปได้ว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 4) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน 5) ปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอน และ
6) ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ทุกตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และน ามาตรวจสอบค่าอิทธิพลโดยรวม
ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ปัจจัยด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนและปัจจัยด้านครูและการจัดการ
เรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ     
 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก น ามาอภิปรายผลได้
ตามผลการวิจัยดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่สังเกต พบว่าประสิทธิผลของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  และตัวแปรปัจจัย ทั้ง 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน 3) ปัจจัยด้าน
บริบทของชุมชน 4) ปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอน 5) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม และมีการพัฒนาในระดับดีถึงดีมาก จากผลการประเมินตาม
มาตรฐานภายนอกของส านักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน (ส านักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา, 2564) ดังภาพที่ 2 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตุที่ใช้ศึกษาในโมเดลวัดของตัวแปรแฝง
หรือตัวแปรปัจจัยแต่ละตัวแปร ตามโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ทุก
องค์ประกอบมีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยินยัน ทั้ง  6 ตัวแปร ตามโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยทุกตัวแปรปัจจัยมีค่าน าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง .38 - .89 มีค่า AVE อยู่
ระหว่าง .87 -.92 และมีค่าความเชื่อมั่นองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .57 - .72  จึงมีความเหมาะสมของแต่ละ
องค์ประกอบ และน าไปวิเคราะห์ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ดังตารางที่ 1 
 3. ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ในการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้โมเดลการวัดจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การก าหนด
นโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายความชัดเจนของนโยบาย และการตรวจสอบนโยบาย ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .86 -.90 และมีค่าความเชื่อมั่น
องค์ประกอบเท่ากับ .59 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรสังเกตท่ีน ามาใช้วัดปัจจัยด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความชัดเจนของนโยบาย มีอิทธิพลสูงสุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารท าความ
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เข้าใจแนวทางที่ชัดเจนตรงกัน จะท าให้เกิดความร่วมมือหรือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งความชัดเจนของนโยบาย จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวได้ว่านโยบายเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การ ที่ทุกคนในองค์การได้
ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ไปสู่จุดหมายหรือความส าเร็จขององค์การ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ       
พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ (2551) พบว่า ตัวแปรป้อนเข้าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ลักษณะของนโยบาย มาตรฐาน
นโยบาย และทรัพยากรนโยบาย ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการกระจายอ านาจไปปฏิบัติใน
โรงเรียน 
  3.2 ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ในการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบริบทของชุมชนส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยใช้โมเดลการวัดจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือวัฒนธรรมของสังคม การประชาสัมพันธ์ 
ความพร้อมของชุมชน และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .81-.89 และมีค่าความเชื่อมั่นองค์ประกอบเท่ากับ .57 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรสังเกตุที่น ามาใช้วัดปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ตามโมเดลสมมติฐานมีความ
เหมาะสม ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านบริบทของชุมชน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยส่งผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกโดยรวมเชิงบวก เท่ากับ .56 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
บริบทของชุมชน สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัดตะวัน นามจุม
จัง (2558) พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 พิจารณาจากการวิเคราะห์ เนื้อหาประเด็นที่การกล่าวถึงมากที่สุด คือ
การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี บทบาทในการบริหารจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและควรก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของชุมชน   
  3.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาพบว่าปัจจัยภาวะผู้น าส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกโดยใช้โมเดลการวัดจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การใช้อิทธิพลทางอุดมการณ์ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน และเมื่อวิเคราะห์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .87-.91 และมีค่าความเชื่อมั่นองค์ประกอบ
เท่ากับ .63 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรสังเกตที่น ามาใช้วัดปัจจัยด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงตามโมเดลสมมติฐานมีความเหมาะสม ผลการวิเคราะห์ในสมการโครงสร้างพบว่ามีค่าอิทธิพล
โดยรวมทางลบ เท่ากับ -.33 โดยส่งผลทางตรงเชิงลบ เท่ากับ -.43 และส่งผลทางอ้อมเชิงบวก เท่ากับ .10 
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นอกจากนี้ยังพบว่าส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนเชิงลบ เท่ากับ .33 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้นแสดงได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกโดยมีผลเชิงลบ  
  3.4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน ในการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียน โดยใช้โมเดลการวัดจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือการใช้หลักการมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา การ
บริการด้วยระบบคุณภาพ และการใช้หลักธรรมมาภิบาล ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .83-.92 และมีค่าความเชื่อมั่นองค์ประกอบเท่ากับ .64 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบหรือตัวแปรสังเกตที่น ามาใช้วัดปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนมีความเหมาะสม และผล
การวิเคราะห์ตามโมเดลสมการโครงสร้างพบว่าปัจจัยพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนส่งผลโดยรวมทางตรงเชิง
บวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเท่ากับ .33 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมหรือ
การใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม การใช้หลักธรรมมาภิบาล ตลอดจนมุ่งเน้นถึงคุณภาพ ท าให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบ สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับ ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม, และดวงใจ ชนะสิทธิ์ 
(2560) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่าการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.5 ปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านครูและการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โมเดลการวัดจากองค์ประกอบ 4  ตัวชี้วัด คือ  คุณภาพครู การจัดการเรียนรู้ การใช้
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .86-.91 และมีค่าความเชื่อมั่นองค์ประกอบเท่ากับ .57 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบหรือตัวแปรสังเกตที่น ามาใช้วัดปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และ
ผลการวิเคราะห์ตามโมเดลสมการโครงสร้างพบว่าปัจจัยมีค่าอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เท่ากับ .31 โดยมีเฉพาะค่าอิทธิพลทางอ้อม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อตัว
แปรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเท่ากับ .47 มีค่า
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน  
เท่ากับ .46 และ .15 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ตามล าดับ ในส่วนของการพัฒนาด้านการศึกษาจึงเน้น
ในระดับของอาชีวศึกษามากกว่าในระดับขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้การด าเนินการพัฒนาครู และทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่เป็นการเฉพาะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงยังไม่มี
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การด าเนินงานที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจจึงยังอยู่ในวงจ ากัด และขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส่วน
ใหญ่ และการตื่นตัวของชุมชนในบางพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยด้านครูและทรัพยากรทางการศึกษามีอิทธิพลใน
ลักษณะทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนมากกว่าการส่งผลทางตรง  
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) ในส่วนของ
การพัฒนาด้านการศึกษาจึงเน้นในระดับของอาชีวศึกษามากกว่าในระดับขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้การด าเนินการ
พัฒนาครู และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เป็นการเฉพาะตามยุทธศาสตร์ EEC จึงยังไม่มีการด าเนินงานที่ชัดเจน 
การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจจึงยังอยู่ในวงจ ากัด และขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ และการตื่นตัวของ
ชุมชนในบ้างพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยด้านครูและทรัพยากรทางการศึกษามีอิทธิพลในลักษณะทางอ้อมผ่านพฤติ
กรรมการบริหารโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนมากกว่าการส่งผลทางตรง    
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.จากข้อค้นพบตามโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัยด้านบริบทของชุมชน 
และปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกมากที่สุด ดังนั้นในการด าเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกจึงควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยทั้งสองให้มากยิ่งข้ึน   
 2.พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในทิศทางลบ ซึ่งอาจ
แสดงถึงมุมมองหรือการรับรู้ต่อบทบาทของผู้บริหารในบริบทการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของผู้บริหารกับคนอ่ืนๆ ไม่สอดคล้องกัน  
 3. พบว่าปัจจัยด้านครูและการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในทางอ้อม 
นั้นอาจแสดงได้เห็นว่าเป็นการด าเนินการในระยะสั้นๆ ควรมีการปรับปรุงแนวทางพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลในระยะ
ยาวมากกว่าเพราะเป็นการเตรียมตนเข้าสู่ระบบที่ ยั่งยืนต่อการพัฒนาในอนาคต   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภา พ
หรือเป็นการวิจัยเชิงอนาคตภาพเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ภาพของการพัฒนาในอนาคตที่ชัดเจน   
 2. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรง เชิงลบต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้กระบวนการวิจั ยเชิง
คุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุในเชิงลึก  
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 3. ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพบว่า ตัวแปรที่น ามา
ศึกษายังสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้เพียงร้อยละ 57 จึงควรวิจัยปัจจัย
ด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติม โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสื่อสาธารณะ การรับรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
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