ประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครราชสีมา
The Effectiveness of Kindergarten in Nakhonratchasima Province
นันท์นภัส วิกุล1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นา การจัดประสบการณ์ สมรรถนะ
องค์กร บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กร ความผูกพันองค์กร และประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 2) พัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นา การจัดประสบการณ์ สมรรถนะ
องค์ กร บรรยากาศโรงเรี ยน นวั ตกรรมองค์ กร และความผู กพั นองค์ กรที่ มี อิ ทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ผล
สถานศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา 3) ศึกษาระดับอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมของภาวะผู้นา การจัดประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กร
และความผู กพั นองค์ กร ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ผลสถานศึ กษาปฐมวั ยในจั งหวั ดนครราชสี มา โดยการ
ผสมผสานวิ ธี เชิ งคุ ณภาพและวิ ธี เชิ งปริ มาณ การวิ จั ยเชิ งปริ มาณ กลุ่ มตั วอย่ าง ได้ แก่ ครู ผู้ สอนใน
สถานศึ กษาระดั บ ปฐมวั ย จั งหวั ดนครราชสี มา จ านวน 420 คน โดยการสุ่ มตั ว อย่ างแบบง่ าย ใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และใช้เทคนิคการสร้างแบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ มเป้าหมาย คือ ผู้ บริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จานวน 17 ท่าน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
1) ประสิ ทธิ ผ ลสถานศึ กษาปฐมวั ย อยู่ ในระดั บมาก ภาวะผู้ น า อยู่ ในระดั บมาก การจั ด
ประสบการณ์ อยู่ ในระดั บมาก สมรรถนะองค์ กร อยู่ ในระดับมาก นวัตกรรมองค์กร อยู่ ในระดับมาก
บรรยากาศโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และความผูกพันองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด
2) แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาระดับปฐมวัย มี 2 ปัจจัย คือ สมรรถนะ
องค์กร และความผูกพันองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัย มี 3
ปัจจัย คือ ภาวะผู้นา การจัดประสบการณ์ บรรยากาศโรงเรียน และอิทธิพลรวม 6 ปัจจัย คือ ภาวะผู้นา
การจัดประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กร และความผูกพันองค์กร
คาสาคัญ : ประสิทธิผล สถานศึกษาระดับปฐมวัย แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ
1
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Abstract
The Objectives of this research were 1) to study level of Leadership Teaching
behavior Organization’s ability School climate Organizational innovative Organizational
commitment with the level of Kindergarten effectiveness categorized 2) To develop
Structural Equation Model of Leadership Teaching behavior Organization’s ability
School climate Organizational innovative and Organizational commitment influencing
the Effectiveness of Kindergarten in Nakhonratchasima Province. 3) To study the direct
influence, indirect influence and total influence of Leadership Teaching Behavior
Organization’s ability School climate Organizational innovative and Organizational
Commitment towards Effectiveness of Kindergarten in Nakhonratchasima Province. By
using mixed methodology of quantitative and qualitative research. The quantitative
research, the data were collected from a sample of 420 teacher from kindergarten in
Nakhonratchasima Province selected through a simple random sampling, by rating
scale questionnaire and Structural Equation Model. (SEM) The qualitative research, the
data were collected from an executives selected of 17 Primary Educational Service
Areas administrators, School administrators and Connoisseurship through a purposive
sampling, by interview method.
The results were as follows :
1) The mean of Kindergarten effectiveness were at high level. Leadership was
at high level Teaching behavior was at high level Organization’s ability was at high
level School climate was at high level Organizational innovative was at high level
and Organizational commitment was at highest level.
2) The goodness-of-fit test of the model of Kindergarten effectiveness
developed by this researcher showed that the model was consistent with the empirical
data.
3) Factors had direct influence in 2 factors were Organization’s ability and
Organizational commitment. Factors had indirect influence in 3 factors were Leadership
Teaching behavior and School climate. Factors had total influence in 6 factors were
Leadership Teaching behavior Organization’s ability School climate Organizational
innovative and Organizational commitment.
Keywords : Effectiveness, Kindergarten, Structural Equation Model (SEM)
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บทนา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั วภูมิพล อดุล ยเดช ทรงเล็ งเห็ นความส าคัญของการพัฒ นา
คุณภาพประชากรของประเทศ โดยเฉพาะประชากรวัยเด็ก ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ใน
เรื่องการจัดการศึกษาให้กับเด็กตอนหนึ่งว่า (2549) “...การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด
ขั้นต้นต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ ต้องคอยควบคุมฝึกหัด จนสามารถใช้
อวัยวะและประสาทส่วนนั้นๆ ทากิจวัตรทั้งปวงของตนเองได้ เมื่อสามารถทากิจวัตรของตนเองได้แล้ว
ถัดมาก็ต้องสอนให้รู้จักทาการต่างๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆ ตามที่ต้องการให้ได้มากขึ้น เพื่อทาให้
ชีวิตมีความสะดวกสบาย การให้การศึกษาขั้นนี้ ได้แก่ การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่ว ชานิ ชานาญ
และสามารถทาการปฏิบัติประกอบกับการสอนความรู้ต่างๆ อันเป็นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัว การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่งคือ การสอน และฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป พร้อม
ทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผล สติปัญญา และหาหลักการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความ
เจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย และทางความคิด
เด็กและเยาวชน จึงถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดและเป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต
การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับประชากรเด็ก โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อความพร้อมของการเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งเป็น
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แท้จริง (Bloom,1964) เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วง
วัยที่สาคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็น วัยที่สาคัญและ
เหมาะสมที่สุดในการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต การเลี้ยงดู การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเจริญเติบโต การเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็กเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเด็กที่ได้รับการ
พัฒนาเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม ย่อมนาไปสู่คุณภาพของผู้ ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าประเทศชาติ ในอนาคต (นิตยา คชภักดี, 2543)
สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สร้าง และพัฒนามนุษย์ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ท้าทาย เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน จึง
ต้องพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้เด็กมีความรู้
ความสามารถ เป็นคนดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นคุณภาพของพัฒนาการเด็ก ซึ่งถือ
ว่าเป็นตัวบ่งชี้สาคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นองค์กรที่ให้บริการที่ผูกพันกับ
เรื่องของการสอน และการเรียนรู้เป็ นหลั ก เป้าหมายสุดท้ายของสถานศึกษา คือ การเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย น Hoy & Miskel, 2005) และการบริ ห ารจั ด การหรื อ การด าเนิ น งานของโรงเรี ย นที่ เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุดขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรในโรงเรียนเป็นสาคัญ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่
ปั จ จั ย ด้ านภาวะผู้ น า บรรยากาศโรงเรี ย น การบริห ารจั ดการของผู้ บ ริ ห าร พฤติ ก รรมการสอน
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ประสบการณ์ ความสามัคคีของครู การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู ความจงรักภักดี แรงจูงใจ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความผูกพันต่อสานักงาน (ภารดี อนันต์นาวี, 2545 ; พิมพ์อร สดเอี่ยม, 2547 ;
บัณฑิต ผังนิรันดร์, 2550 ; สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2551)
จากการศึกษาวิเคราะห์รายงานประจาปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย สรุป
ได้ดังนี้ 1) การบริหารจัดการการบริการยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) ขาด
การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพทั้งการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2550; สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) จากข้อมูลและสภาพการณ์การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาปฐมวัย ทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดว่า ควรมีการวิจัยเน้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัย โดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
จะทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการประยุกต์ใช้พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างถูกทิศทาง เพื่อความมี
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้ น า การจั ด ประสบการณ์ สมรรถนะองค์ก ร บรรยากาศโรงเรี ย น
นวัตกรรมองค์กร ความผูกพันองค์กร และประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.พั ฒ นาแบบจ าลองสมการโครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น า การจั ด ประสบการณ์
สมรรถนะองค์ กร บรรยากาศโรงเรี ย น นวัตกรรมองค์กร และความผู กพั นองค์ก รที่มี อิท ธิพลต่ อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา
3.ศึกษาระดับ อิทธิ พลทางตรง อิท ธิพลทางอ้อม และอิท ธิพลรวมของภาวะผู้ นา การจั ด
ประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตของปัญหา
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา ดังนี้
ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่
1. ภาวะผู้นา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยน
ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่
2. การจัดประสบการณ์ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
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3. สมรรถนะองค์กร ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต คือ การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม ความรู้
ความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
4. นวัตกรรมองค์กร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
5. บรรยากาศโรงเรียน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ บรรยากาศความสัมพันธ์ของบุคลากร
การมีอิสระในการทางานและการจูงใจในการทางาน
6. ความผูกพันองค์กร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ การยอมรับเป้าหมายของโรงเรียน
ความพยายามทุ่มเทให้กับงานและความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
7.ประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ พัฒนาการการ
ของเด็กปฐมวัย ความพึงพอใจของครู และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ สถานศึกษาปฐมวัยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1-7 จานวน 1,443 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จาก สมศ. ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป จ านวน 420 แห่ ง โดยครู ป ฐมวั ย 1 คน เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key
informant) ทั้งสิ้น 420 คน
เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มี 2 ชุด ได้แก่
1) แบบสอบถามระดับการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัย และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2) แบบสัมภาษณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครราชสีมา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 420 โรงเรียน
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จานวน 17 ท่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
2.การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 กั บ 3 ใช้ เ ทคนิ ค การสร้ า ง
แบบจ าลองสมการโครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ (Structural Equation Model, SEM) ด้ ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป LISREL Version 8.72
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สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาระดับภาวะผู้นา การจัดประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน
นวัตกรรมองค์กร ความผูกพันองค์กร และประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัย พบว่า ประสิทธิผล
สถานศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 การจัดประสบการณ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 สมรรถนะองค์กร อยู่ใน
ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.26 นวั ต กรรมองค์ ก ร อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.35
บรรยากาศโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ความผูกพันองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
2. การพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นา การจัดประสบการณ์
สมรรถนะองค์ กร นวั ตกรรมองค์ก ร บรรยากาศโรงเรียน และความผู กพั นองค์ก รที่มีอิท ธิพลต่ อ
ประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่าแบบจาลองที่
ดาเนินการปรับแก้ (Adjust Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ คือ2= 285.39, df= 144, p-value = 0.0000 ; Relative 2 = 1.98; GFI
= .94; AGFI = .90; RMR = .0086; SRMR= .037; RMSEA = .048; P-Value for Test of Close
Fit = .61; NFI = .99; IFI= .99; CFI = .99 ; CN = 270.46 แสดงเห็ นว่าดัชนีความกลมกลืนผ่าน
เกณฑ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง เป็ น ผลส าคั ญ ท าให้ ผู้ วิ จั ย ให้ ก ารยอมรั บ เชื่ อ ถื อ ในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ของค่าสั มประสิ ท ธิ์อิท ธิพลทางตรง (Direct Effect) อิ ทธิพ ลทางอ้อ ม (Indirect
Effect) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect)
3. การศึกษาระดับอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของภาวะผู้นา การจัด
ประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กร และความผูกพันองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1) การจั ด ประสบการณ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ .56 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ผ่ า นสมรรถนะองค์ ก ร
บรรยากาศโรงเรียน และความผูกพันองค์กร
2) สมรรถนะองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย ที่ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .64 อย่ างมีนั ย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผ ล
สถานศึกษาปฐมวัย ผ่านความผูกพันองค์กร
3) นวัตกรรมองค์กร ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย
4) บรรยากาศโรงเรี ย น มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .14 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านความผูกพันองค์กร
5) ความผูกพันองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัยค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6) ภาวะผู้น า มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิผ ลสถานศึกษาปฐมวัย ที่ ค่าสั มประสิ ทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .73 อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านการจัดประสบการณ์ บรรยากาศ
โรงเรียน นวัตกรรมองค์กร สมรรถนะองค์กร และความผูกพันองค์กร
7) ภาวะผู้น า การจั ดประสบการณ์ บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กร สมรรถนะ
องค์กร และความผูกพันองค์กร สามารถร่วมกันทานายประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย ได้ร้อยละ 67
อภิปรายผล
1. ประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 การที่ประสิทธิผลของ
โรงเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ มากนั้ น เป็ น เพราะว่ า โรงเรี ย นปฐมวั ย ในปั จ จุ บั น ได้ รั บ งบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเพียงพอ ตลอดจนครูที่จะมาทาหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมี
คุณสมบัติด้านคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงกับสาขา กล่าวคือ สาขาปฐมวัย ซึ่ งการที่บุคลากรมีทักษะการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดประสิทธิผล (เยาวภา เดชะ
คุปต์. 2542; รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร. 2536; วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2549; วีระยุทธ ชาตะกาญจน์.
2552) สอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี (2545) ที่อธิบายว่า โรงเรียนของรัฐบาลนั้น หากจะมองประสิทธิผล
ให้มองที่ทักษะและความสามารถของครูเป็นหลัก เพราะว่า งบประมาณแต่ละแห่งได้รับในปริมาณที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก
ภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 เป็นเพราะว่า ภาวะผู้นา ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ของผู้บริหารที่มุ่งเน้นงานและมุ่งเน้นสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิ ศทางที่ เป็ นวั ตถุ ป ระสงค์ ห รื อเป้ าหมายขององค์ การ โดยเน้ นความส าคั ญของการเป็ นผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ มาสู่องค์กร และการเป็นภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์บางสิ่งเพื่อ
ตอบแทน และจูงใจให้ครูทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ (ประพนธ์ ผาสุขยืด , 2541 ; ธีระ รุญเจริ ญ,2545;
Burns. 1978;Bass & Avolio,1994 Griffin, Crawford & Abraham, 1999) การจั ด ประสบการณ์ อ ยู่ ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 เป็นเพราะว่า การจัดประสบการณ์ เป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ประกอบด้วย การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ การ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เด็กมีอิสระในการเรียน
ตามความสนใจความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เหมาะสมสอดคล้องกับอายุ วุฒิภาวะ และ
ระดับพัฒนาการ เด็กได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง สารวจ เล่น สังเกต ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
และให้เด็กเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ โดยครูเป็นผู้สนับสนุน อานวยความสะดวก โดยบูรณาการผ่านการ
เล่นและประสบการณ์ตรง (ราศี ทองสวัสดิ์ และคณะ. 2529; พัฒนา ชัชพงศ์. 2530; กระทรวงศึกษาธิการ,
2546: กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551)
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สมรรถนะองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 สมรรถนะองค์กร เป็นความสามารถของ
โรงเรียนในการขับเคลื่อนในการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ด้วย การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม ความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการดาเนินงานของบุคลากรในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ (Preedy, 1993; Steers et al. 1985; ธงชัย สันติวงษ์, 2539; กิตติ บุนนาค, 2541)
นวัตกรรมองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 นวัตกรรมองค์กร เป็นกระบวนการที่
นามาใช้ในการบริหารองค์การเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล โดยเน้นความสาคัญของ การ
บริหารในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา มีอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจ เป็นการบริหารที่ใช้
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กาหนด และดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา (วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2550; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; Glueck, 1980; Wright, Pringle & Kroll,
1992; Robbins, 2003)
บรรยากาศโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 บรรยากาศโรงเรียนเป็นการรับรู้ของ
ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน ความเป็นเอกัตบุคคลของแต่ละคน การช่วยเหลือเกื้อกูล ความไว้
เนื้อเชื่อใจ การเปิดเผย ความยุติธรรม การให้รางวัล การขจัดภัยอันตราย ความขัดแย้ง และความสามัคคี
ของบุคลากรในโรงเรียน เป็นคุณลักษณะ คล้ายกับคาว่า บุคลิกภาพของโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
คงที่ ของแต่ ละบุ คคลและเป็ น คุ ณสมบั ติ ทั้ งหมดของโรงเรี ยนที่ มี อิ ทธิ พลต่ อพฤติ กรรม (Chung &
Megginson,1981 ; Cherrington, 1994; Stringer, 2002; Fox, et al, 1973)
ความผูกพันองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าความ
ผูกพันองค์กรของครูปฐมวัย เป็นความรู้สึกของครูที่มีความผูกพันกับโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ทางาน เกิด
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโรงเรียน สะท้อนถึงการยอมรับเป้าหมาย ความพยายามทุ่มเทให้กับ
งานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์กร ต้องการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน (Porter,
1974 ; Steers, 1977 ; Mowday, Steers; & Porter, 1982)
2. แบบจาลองสมการโครงสร้าง เชิงสาเหตุของภาวะผู้นา การจัดประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร
นวัตกรรมองค์กร บรรยากาศโรงเรี ยน และความผู กพันองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ผลสถานศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็น
ว่า แบบจาลอง ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
บริบทของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการพัฒนาแบบจ าลองครั้งนี้
ผู้วิจัยได้อาศัยทฤษฏีในลักษณะของการบูรณาการ ากแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร แนวคิดการบริหาร
จั ดการทางการศึกษา (Chung K & Megginson, 1981; Cleland & King, 1983; Daft, 2003)และทฤษฏี
ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา (Conley & Donna, 1999; Cotton & Wikelund, 2001; Courliss, 2003; Davis &
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Newstrom, 1989) แนวคิ ดดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ยได้ พั ฒ นาแบบจ าลองโดยมี ฐ านคิ ดว่ าปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร และปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ล้วนมีความสาคัญต่อการอธิบายการเกิดขึ้นของประสิทธิผลขององค์กร เพราะปัจจัย
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย การจัดประสบการณ์ และความผูกพันองค์กร นับได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าต้องผ่านการสั่งสม บ่มเพาะคุณลักษณะดังกล่าวในตัวบุคลากรเป็นไปด้วยกระบวนการที่
มีประสิทธิภาพ หากบุคลากรมีทักษะการจัดประการณ์ที่สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กปฐมวัย แนวคิด และ
ทฤษฏี การสอน แสดงให้ เห็ นถึ งความสามารถในการใช้ ทรั พยากรที่ มี อยู่ ให้ เกิ ดประโยชน์ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และ ความผูกพันกับองค์กร จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ครูเกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
มุ่งมั่นที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ (Caldwell & Spinks, 1990 ; Sammons; Hillman & Mortimore,
1995 ; Hoy & Miskel, 2001 ,2005, 2008; ภารดี อนันต์นาวี, 2545) นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ประกอบด้วย ภาวะผู้นา สมรรถนะองค์กร นวัตกรรมองค์กร บรรยากาศโรงเรียน เป็นสิ่งที่
สนั บสนุ นการปฏิบั ติงานให้ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดได้ เพราะเป็ นทรั พยากรส าคัญที่จะขับเคลื่ อนให้
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น (Steers, 1977; Skipper, 2006; สุรเจต
ไชยพันธ์พงษ์, 2548)
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาระดับปฐมวัย มี 2 ปัจจัย คือ สมรรถนะ
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย แสดงให้เห็นว่า การที่องค์กรมีสมรรถนะสูง
นั้นจะสามารถผลักดันทาให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลได้โดยตรง เพราะว่า สมรรถนะขององค์กร เป็นเรื่อง
มหภาคขององค์กร (Micro) ในด้านโครงสร้างและงบประมาณขององค์ กร จึงมีความสาคัญโดยตรงต่อ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน เพราะหากว่ าโรงเรี ยนปฐมวัยมีความพร้อมนั้ น ก็ อาจจะสามารถหาครูที่ มี
ประสบการณ์สูงเฉพาะด้าน เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้ โดยที่ครูดังกล่าว อาจไม่
จ าเป็ นต้ องมี ความผู กพั นองค์ กร (สุ รเจต ไชยพั นธ์ พงษ์ , 2549 ; Steers et al,1985 ; Preedy, 1993;
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2551)
ความผูกพันองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย แสดงให้เห็นว่า การที่
ครูมีความผูกพันกับองค์กร มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต ก็ย่อมที่จะส่งผลทาให้พฤติกรรมการทางานเป็นไปอย่างทุ่มเท เพื่อต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผลสูงที่สุด (Mowday, Steers & Porter. 1982; Clegg. 1983; Dougherty, Allen; & Thomas.
1985) ความผูกพันองค์การจะสามารถนามาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต่อองค์การหลายประการที่สาคัญ
ประกอบด้วย 1)การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ ทาให้พนักงานเกิดการยอมรับในคุณค่าและ
เป้าหมายขององค์การ ซึ่งช่วยสนับสนุนในเรื่องการให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และมีความพยายามในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 2)การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมาก พนักงานจะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่
จะทางานกับองค์การนั้นๆตลอดไป โดยพนักงานมีความเต็มใจในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง

138

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

.

นักวิชาการหลายท่าน พบว่า ความผู กพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ทางาน (Steers. 1976)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัย มี 3 ปัจจัย คือ ภาวะผู้นา มี
อิทธิพลทางอ้ อมต่ อ ประสิ ทธิ ผลสถานศึ กษาปฐมวั ย ผ่ านการจัดประสบการณ์ บรรยากาศโรงเรี ยน
นวั ตกรรมองค์กร สมรรถนะองค์ ก ร และความผู กพั นองค์กร แสดงให้ เห็ นว่า ภาวะผู้ น า เป็นปัจจั ย
ภายนอกที่ ส าคั ญ การที่ ผู้ บริ หารของโรงเรี ยน มี ความสามารถในการบริ หารจั ดการเพื่ อน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับครูในโรงเรียนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ ผลักดันทาให้ครูเกิดทักษะการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรม
การสอนของครูจะผันแปรไปตามการติดตามผลการดาเนินงานของผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีทักษะการโน้ม
น้าวที่ดี มีความสามารถในการจูงใจที่ดี ย่อมที่จะมีผลทาให้ครูเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนที่ดี
ตามไปด้ ว ย (Robson & Matthews. 1995 ; Edmonds. 1979) นอกจากนี้ ภาวะผู้ น ายั งส่ งผลท าให้
บรรยากาศของโรงเรี ยนเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะโครงสร้างการบริ หารงาน การบังคั บใช้
กฎระเบียบของโรงเรียน จะผันแปรไปตามพฤติกรรมของผู้บริหาร Kent & Chelladvrai (2001) เสนอว่า
พฤติกรรมผู้นาเป็นบรรยากาศหลักขององค์กร หลายองค์กร พบว่า ลูกน้องรักหัวหน้า ก็ยอมทางานต่อ
แม้ ว่ าจะไม่ รั กงานก็ ตาม เพราะบรรยากาศด้ านสั มพั นธภาพระหว่ างเพื่ อนร่ วมงานกั บผู้ บริ หาร มี
ความส าคั ญต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางาน และพบว่ า ภาวะผู้ น ายั งส่ งผลไปยั งนวั ตกรรมองค์ กร
สมรรถนะองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังความผูกพันขององค์กร อันจะผลักดันไปสู่ประสิทธิผลของโรงเรียน
ได้ (Goetsch & Davis. 2001;Schermerhorn,Hunt & Osborn. 2000; ธงชัย สันติวงศ์, 2539 ; สุ รเจต
ไชยพันธ์พงษ์, 2549)
การจัดประสบการณ์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย ผ่านสมรรถนะองค์กร
บรรยากาศโรงเรียน และความผูกพันองค์กร แสดงให้เห็นว่า การที่ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลทาให้เกิดสมรรถนะขององค์กรที่เพิ่มขึ้น บรรยากาศโรงเรียนจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น และส่งผลทาให้ครูเกิดการปฏิบัติงานที่จริงจัง ทุ่มเทเพื่อนักเรียนปฐมวัยอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ จนกระทั่งเกิดเป็นความผูกพันกับองค์กรขึ้น และความผูกพันกับองค์กรนั้น ก็จะส่งผลทาให้
เกิดประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2548)
ที่ว่า การพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนต้องอาศัยสมรรถนะขององค์กรในการแสวงหางบประมาณ
และความร่ ว มมื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การบริ ห าร และเพื่ อ การเรี ย นการสอนมี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโดยรวม และสมรรถนะดังกล่าว จะผลักดันทา
ให้ เกิ ดพฤติ กรรมการท างานที่ มี ความผู กพั นกั บองค์ กร และท าให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนได้
เช่นเดียวกับ แนวคิดของ Schermerhorn, Hunt และ Osborn (2000) ที่พบว่า โครงสร้างขององค์กร นับ
ได้ว่าเป็นบรรยากาศขององค์กร สืบเนื่องมาจากทักษะบางชนิดของพนักงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร ในกรณีดังกล่าว สรุปได้ว่าเป็น ทักษะการจัดประสบการณ์ เพราะทักษะนี้มีผลทาให้บรรยากาศใน
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การทางานเป็ นไปอย่ างทุ่ มเท มีการปรั บโครงสร้างขององค์ กรเพื่ อรองรั บพฤติ กรรมการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ และบรรยากาศขององค์กรที่ดีก็จะสามารถผลักดันทาให้เกิดประสิทธิภาพของโรงเรียน ผ่าน
ความผูกพันขององค์กรได้ สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์สามารถที่จะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผล
สถานศึกษาปฐมวัยผ่านสมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน และความผูกพันองค์กร
บรรยากาศโรงเรียน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย ผ่านความผูกพันองค์กร
แสดงให้เห็นว่า การที่โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี จะส่งผลทาให้ครูเกิดความผูกพันกับโรงเรียนได้ดี และ
ความผูกพันกับโรงเรียน จะส่งผลทาให้ครูเกิดการปฏิบัติงานที่ดีทาให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลได้ ทั้งนี้
เพราะว่ า บรรยากาศของโรงเรี ยน ในทางจิ ตวิทยานับได้ ว่ าเป็ นสิ่ งเร้ าที่กระตุ้นให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งานเกิ ด
พฤติกรรมการทางานในรู ปแบบต่างๆ ดังเช่น บริบทของโรงเรียน พบว่า บรรยากาศของโรงเรียนให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลทาให้ครูเกิดพฤติกรรมการทางานที่ทุ่มเท ความผูกพันกับองค์กร
ซึ่งเป็นตั วผลักดันไปสู่การเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนได้ (ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์, 2540 ; Steers et al.
1985; Stum, 1999 ; Robbins, 1990)
นวัตกรรมองค์กร ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย แสดงให้เห็น
ว่า การที่โรงเรียนมีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ไม่ได้มีผลทาให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลได้
นั บได้ ว่ าเป็ นข้ อโต้ แย้ งในทางทฤษฏี อาจเป็ นเพราะว่ า โรงเรี ยนปฐมวั ยมี จุ ดมุ่งหมายที่ ชัดเจนอยู่ ที่
พัฒนาการของนักเรียน ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะส่งผลทาให้บรรลุเป้าหมาย คือ ครู ผู้ทา
หน้าที่ในการจัดประสบการณ์ อาจจะไม่ใช้นวัตกรรมทางการบริหารจัดการองค์กร แม้ว่าโรงเรียนจะมี
นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมากเพียงใด แต่หากนวัตกรรมดังกล่าวไม่ได้ตอบสนองโดยตรงต่อ
ทักษะการปฏิบัติงานของครูอย่างแท้จริง นวัตกรรมองค์กร ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลโดยตรงของ
โรงเรี ยน ดังเช่น แนวคิดของกรมวิชาการ (2545)สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ.
(2542) ที่อธิบายคล้ ายกันว่า การประกันคุณภาพทางการศึ กษา นับได้ว่ าเป็นนวัตกรรมองค์กร ที่มุ่ ง
ส่งเสริมทาให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม แต่พบปัญหาว่า โรงเรียน หรือ
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการประกันคุณภาพทางการศึกษา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล
ของสถานศึ กษาซึ่ งแสดงให้ เห็ นชั ดเจนว่ า นวั ตกรรมองค์ กร ไม่ ได้ ส่ งผลโดยตรงต่ อประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความผูกพันขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล
ของโรงเรี ย นปฐมวัย ได้ดี ดังนั้ น จึ งควรให้ ความส าคัญกับเพิ่มพูนความผู กพันกับองค์กรให้ กับครู
ปฐมวัยด้วยกระบวนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และการจัดบรรยากาศขององค์กรให้เป็นไปอย่าง
ยืดหยุ่นและผ่อนคลาย เพราะหากครู มีความผูกพันกับองค์กรแล้ว ย่อมที่จะส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรม
การทางานที่ทุ่มเท มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร อันจะนาไปสู่ การมีประสิทธิผลของโรงเรียนได้
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2) ผลการวิจัยครั้งนี้ ค้นพบว่าสมรรถนะองค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนปฐมวัยได้ดี ควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อมุ่งเน้นไปสู่การ
เป็นโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูง เน้นความสาคัญของการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร เพราะว่า
หากโรงเรียนปฐมวัยมีสมรรถนะในการบริหารงานที่ดีก็จะส่งผลทาให้เกิดประสิทธิผลที่ดี
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