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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาด
เล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2. พัฒนารูปแบบเชิงสมมุติฐานความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ 3. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิง
สมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่งกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 440 แห่ง และ 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างไป
ประยุกต์ใช้ โดยการจดัสนทนากลุม่จากผู้ที่เกีย่วข้อง ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ท่ีสร้างขึน้ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง จ านวน 6 ตัว 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านครูผูส้อน  ปัจจัยด้านหลักสูตร 
ปัจจัยด้านชุมชน  และคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง โดยวัดได้
จากตัวแปรสังเกตได้จ านวน 22 ตวั ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือตอนล่างท่ีศึกษาดงักล่าว มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ 
𝑥2 = 559.21 df  = 181 𝑥2/df  = 3.08 CFI = 0.98  NFI = 0.97 NNFI = 0.98 SRMR = 0.078  RMSEA = 
0.08  ตัวแปรปัจจัยต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ได้ร้อยละ 90 โดยที่ปัจจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านหลักสูตร และปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ ส่งอิทธิพลทางตรงต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ในขณะเดียวกัน ปัจจัยดา้นผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยดา้นครูผูส้อน และปัจจัยด้านชุมชน ส่งอิทธิพล
ทางอ้อมต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง  
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ส าหรับปจัจัยดา้นผู้บริหารสถานศกึษาส่งอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยดา้นครูผูส้อน ปัจจัยดา้นการบริหารจัดการ 
ปัจจัยด้านหลักสตูร และปัจจยัด้านชุมชน ส่วนปัจจัยด้านครูผูส้อนสง่อิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านหลกัสูตร    
อีกทั้งปัจจัยด้านชุมชนส่งอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยดา้นการบริหารจดัการ ส่วนปัจจัยด้านผู้บรหิารสถานศึกษา  
ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านหลักสูตร 
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ABSTRACT 
This research aimed at developing a model of causal factors affecting the quality of basic 
education in small size schools in northern lower. 1. constructing a model of causal factors 
affecting the quality of basic education in small side schools in northern lower 2. Checking the 
format of a model of causal factors affecting the quality of basic education in small side 
schools in northern lower 3. Checking the consistency of a model of causal factors affecting 
the quality of basic education in small side schools in northern lower and 4. studying the 
recommendations in using  a model of causal factors affecting the quality of basic education 
in small side schools in northern lower The research findings were as follows that the factors 
affecting the quality of basic education in small side schools in northern lower consisted of 6 
latent variables : administrators, management, teachers, Course , community and quality of 
basic education in small side schools in northern lower. These latent variables were measured 
by 22 observed variables.So that, the factors affecting the quality of basic education in small 
side schools in northern lower was consistent with the empirical data. The statistics 𝑥2 = 
559.21 df = 181 𝑥2 / df = 3.08 CFI = 0.98 NFI = 0.97 NNFI = 0.98 SRMR = 0.078 RMSEA = 0.08 is 
considered fair. The other variables in the model could explain the variation in the quality of 
basic education study area in northern lower by 90 percent of teachers, curriculum and 
management directly influenced on the quality of basic education study area in northern 
lower. At the same time School administrators, teachers and community indirectly influenced 
on the quality of basic education study area in northern lower. For school administrators 
directly influenced on teachers. Course management and communities of teachers directly 
influenced the course. And community directly influenced on management. The school 
administrators indirectly influenced on the management and curriculum. 
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บทน า 
ในโลกยุคปัจจบุันมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งทุกอย่างมีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะการ

แข่งขันในเรื่องของคุณภาพ  ซึ่งปัจจัยที่มีความส าคญัอย่างมากท่ีจะท าให้ทุกๆ สิ่ง  ในสังคมมีการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพได้นั้นก็คือมนุษย์ ดังน้ันในสังคมปัจจุบันจึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา อันจะเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาในทุกๆ สิ่งของมนุษย์    



 
 

ซึ่งต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กๆเพื่อเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ไดม้ีพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูใหญโ่รงเรยีนและ
นักเรียนท่ีสมควรไดร้ับพระราชทานรางวัลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2518 ณ ศาลา
ดุสิตดาลยัในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2520 ไว้ว่า การศึกษาเป็นเครือ่งมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม คณุธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมอืงที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อ
บ้านเมืองประกอบด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็ท าได้โดยสะดวก ราบรื่น 
ได้ผลดีแน่นอนและรวดเร็ว... ผูม้ีหน้าท่ีในการให้การศึกษาควรระลึกอยู่เสมอและถือเป็นการรับผิดชอบท่ีจะต้อง
อบรมสั่งสอนนักเรียนของตนให้วิวฒันาการไปตามหลักดังกล่าวได้บรรลผุลโดยมิชักช้า..(โรงเรียนวังไกลกังวล, 
2549, หน้า 5) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึงใน ส่วนท่ี 8 สิทธิและ
เสรภีาพในการศึกษา มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรบัการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัด
ให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ว่าการจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคล มสีิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2545, หน้า 7) แต่ปัญหา
ด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานมีสาเหตุจากปัจจยัต่างๆทั้งภายนอกและจากปัจจยัภายใน มี
ประเด็นปัญหามากมายหลายประเด็น เช่น 1) สัมฤทธิผลทางการเรยีนอยู่ในเกณฑต์่ าโดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ในวิชาหลัก ได้แก่ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 2) ผู้เรียน
ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในด้านการคิด วิเคราะห์ ใฝรู่้ใฝ่เรยีนทั้งคุณลักษณะในด้านความรู้
ความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบความรู้และทักษะที่จ าเป็น  ตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทักษะในการท างาน รักการท างาน ความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และการมเีจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติไมไ่ดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 3) สถานศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้องบริหารจดัการให้
เป็นไปตามกฎระเบยีบวิธีปฏิบัติของราชการ และยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในฐานะของนิติ
บุคคล แม้ว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาแล้วก็ตาม (วิทยากร เชียงกูล, 2551, หน้า 53) โดยเฉพาะสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานขนาดเล็ก จะมีปัญหามากข้ึนจากข้อจ ากัดในการบรหิารอย่างมากมายหลายปญัหา มีปญัหาทั้งการ
ขาดแคลนครู ครไูม่ครบชั้น ครูไมค่รบตามวิชาเอก ครูย้ายบ่อย  ครไูม่สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
งบประมาณในการด าเนินการไมเ่พียงพอ ซึ่งจะส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก
เป็นอย่างมาก 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศกึษาการพัฒนารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง อันจะส่งผลต่อ
ผู้เรยีนให้มีคณุภาพและศักยภาพ เป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ

ตอนล่าง 
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบเชงิสมมติฐานความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
3.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
4. เพื่อเสนอแนวทางการน ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่งไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีขั้นตอนด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง โดยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวขอ้งกับแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลลสิเรล สภาพ
และบริบทของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก และแนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างและพัฒนารูปแบบเชิงสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างตอนล่าง ผู้วิจยัด าเนินการโดย
น าปัจจัยที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้การสร้างเส้นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ศึกษา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่าง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่งด้วยวิธีการสัมมนาอิงผูเ้ชี่ยวชาญ(Connoisseurship) 

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจยั
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างกับข้อมลูเชิงประจักษ์ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ในขอบเขตการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล และ
น าไปปรับโมเดลจากค่าสถติิที่ไดจ้ากการวิเคราะห์เพื่อใหไ้ด้รูปแบบที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ขั้นตอนท่ี 4 เสนอแนวทางการน ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่งไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่งโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  group) สรุปเป็น
ข้อเสนอแนวทางการน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง 
 ผลการศึกษารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างจากการวเิคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงจ านวน 6 ตัว จ าแนกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก จ านวน 1 ตัว ตัวแปรแฝงภายใน   
จ านวน 5 ตัว และตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัวนั้นสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 20 ตัวแปร ตัวแปรแฝง
ภายนอกได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น า       
มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ และ มีความเป็นมืออาชีพ ส่วนตัวแปรแฝงภายในมี จ านวน 5 ตัว ได้แก่     
1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปรได้แก ่การวางแผน การจัด
บุคลากร การจัดทรัพยากร การน า และการควบคุมก ากับ 2) ปัจจัยด้านครผูู้สอน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 
จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั และ 
การพัฒนาตนเอง 3) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่   
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นและผูเ้รียน เน้นกระบวนการยึดผู้เรยีน
เป็นส าคญั และชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูรและการสอน 4. ปัจจัยด้านชุมชน ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก ่การมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษา การมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู ้5.คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง ประกอบดว้ยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐาน
ด้านการเรียนการสอน มาตรฐานด้านการบริหารและจดัการศึกษา และ มาตรฐานดา้นการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้   

2. ผลการสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง จ านวน 6 ตัวแปร จ าแนกเป็น ตัวแปรแฝง
ภายนอก จ านวน 1 ตัวแปร และตวัแปรแฝงภายใน จ านวน 5 ตัวแปร และตัวแปรแฝง ท้ัง 6 ตัวแปรนัน้สามารถ
วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 22 ตัวแปร ซึ่งแบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร ได้แก ่1) ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ 2) ปัจจัยด้านครูผูส้อน 3) ปัจจัยด้านหลักสูตร 4) ปัจจัยด้านชุมชน โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร 
ส่งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมตอ่ตัวแปร คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ตัวแปรแฝงที่สง่อิทธิพลทางตรงไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ     
3) ปัจจัยด้านครผูู้สอน 4) ปัจจัยด้านหลักสตูร และ 5) ปัจจัยด้านชุมชน  ตัวแปรแฝงที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมไปยัง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก่ ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการบริหารจดัการไปยงัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้าน
ครูผูส้อน ไปยังคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านปัจจัยดา้นหลักสูตร ไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ



 
 

ตอนล่าง ส่งอิทธพิลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการบริหารจดัการและปัจจัยด้านครูผูส้อน ไปยังคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการและปัจจยัด้านหลักสตูรไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านหลักสตูร และปัจจยัด้านครูผูส้อน ไปยังคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจยัด้านครูผูส้อน ไปยัง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผา่นปัจจัย
ด้านชุมชนไปยังคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2. ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการมีอิทธิพลทางออ้มผ่านไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 2 เส้นทาง ได้แก่ ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านครูผูส้อนไปยังคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านหลกัสูตร ไปยัง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3 ปัจจัยด้านครูผูส้อนส่ง
อิทธิพลทางอ้อมผ่านไปยังคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
จ านวน 1 เส้นทางได้แก ่ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจยัด้านหลักสตูรไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4 ปัจจัยด้านชุมชนส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านไปยังคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 1 เส้นทาง ได้แก่ ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านการบริหารจดัการไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

3. ผลการตรวจสอบความสมบรูณข์องร่างรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) 
 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่งประกอบด้วยตัวแปรแฝง จ านวน 6 ตัว จ าแนกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 
จ านวน 1 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน จ านวน 5 ตัว ซึ่งแปรแฝงทั้ง 6 ตัวนั้นสามารถวัดได้จากตัวแปรสงัเกตได้ 
จ านวน 22 ตัว จ าแนกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก จ านวน 1 ตัว ได้แก ่ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และ ตัว
แปรแฝงภายในจ านวน 4 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปจัจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยดา้นหลักสูตร และ
ปัจจัยด้านชุมชน โดยตัวแปรแฝง ท้ัง 5 ตัว ส่งผลอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรตามคือคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1) ตัวแปรแฝงที่ส่งอิทธิพลทางตรงไปยัง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก ่ปัจจัยด้านผู้บรหิาร
สถานศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจยัด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านหลักสูตร และ ปัจจยัด้านชุมชน        
2) ตัวแปรแฝงที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมไปยังคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก ่ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยดา้นการ
บริหารจดัการไปยังคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง สง่อิทธิพล
ทางอ้อมผ่านปัจจัยดา้นครผูู้สอน ไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านหลักสตูร ไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาด
เล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอทิธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการบริหารจดัการและปัจจัยด้านครผููส้อน ไปยัง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ส่งอิทธิพลทางอ้อมผา่นปัจจัย



 
 

ด้านการบริหารจดัการและปจัจัยด้านหลักสูตร ไปยังคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยดา้นหลักสูตร และปัจจยัด้านครูผูส้อน ไปยังคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้าน
ครูผูส้อน ไปยังคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านปัจจัยดา้นชุมชนไปยงัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านไปยงัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง จ านวน  2 เส้นทาง ได้แก่ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านครูผูส้อน
ไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านหลักสตูร ไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3 
ปัจจัยด้านครูผูส้อนส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านไปยังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 1 เส้นทางได้แก ่ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านหลักสตูรไปยังคณุภาพการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4 ปัจจัยด้านชุมชนส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านไปยังคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 1 เส้นทาง ได้แก่ ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านการบริหารจดัการไปยังคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 

4. ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนลา่งกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ผลการวเิคราะห ์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในรอบแรก พบว่า ผลการตรวจสอบรปูแบบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษร์อบที่หน่ึงไมส่อดคล้อง โดยมีค่า Chi-square = 1119.06, P-value = 0.00000, df = 196, 
RMSEA = 0.121, AGFI = 0.69 หลังจากนั้นผู้วิจยัไดป้รับโมเดลด้วยการก าหนดเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนต่างๆ รวมทั้งเมทริกซ์พารามิเตอร์ รวม 58 เส้น จนท าให้โมเดลสดุท้าย
มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์โดยมีค่า Chi-square = 559.21, P-value = 0.00000, df  = 181, 
RMSEA = 0.080, AGFI = 0.81 โดยปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่งสามารถอธิบายความแปรปรวนในคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้ร้อยละ 90 แสดงว่ารูปแบบเชิงสมมติฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง โดยปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ปัจจัยที่มีอิทธพิลทางตรงสูงที่สดุต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 คือ หลักสูตร มีขนาดอิทธิพลสูงที่สุดเทา่กับ 0.38 
รองลงมา คือปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยดา้นครผูู้สอน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.34, 0.30 ตามล าดับ 
ส่วนปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนมีอิทธิพลทางตรงอย่างไม่มีนัยส าคัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูง
ที่สุดต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา มีขนาดอิทธิพลสูงที่สดุเท่ากับ 0.93 รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านครผูู้สอน และปัจจัยด้าน ชุมชน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.26, 0.06 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยดา้นการบริหาร
จัดการไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงที่สุดต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนอืตอนล่าง 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 คือ ปัจจัยด้านผู้บรหิารสถานศกึษา มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.82 รองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านหลักสตูร ปัจจยัด้านการบริหารจัดการ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.56 0.38 และ 



 
 

0.20 ตามล าดับ ส่วนชุมชนไม่มีอทิธิพลรวมต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านหลักสูตร มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.38 หลักสูตรนั้นมีความส าคญัต่อการศึกษาทั้งนี้หลักสตูรต้อง
สอดคล้องกับเปา้หมายการศึกษาของหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน มีแนวทางที่เน้น
กระบวนการยดึผูเ้รียนเป็นส าคัญ ชุมชนที่เข้ามามีส่วนในเข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องโดยการร่วมรบัรู้หรือร่วมจัดท าใน
การจัดท า สมนึก ธาตุทอง (2548, หน้า 5) แสงรุนีย์ มีพร (2552, หน้า 18) เพ็ญจันทร ์เกรียงไกรสุข (2548, 
หน้า 20-22)  
 2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สง่อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือมีค่าอิทธิพล 0.34 สูงเป็นอันดับสอง หมายความว่า ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการที่ดสี่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่งด้วย
กระบวนการที่หลากหลายเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของผู้บรหิาร และผู้ปฏบิัติ(บรรเจดิ อุ่นมณ ี(2552, 
หน้า 25) อันได้แก่ มีการวางแผนที่ดี มีการจัดบคุลากรให้เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย มีการจดัสรร
งบประมาณที่เหมาะสมกับงานและบริบทของแต่ละงาน ได้รบัการน าโดยผู้บริหารสถานศึกษาทั้งริเริม่และกระตุ้น
การท างาน และมีการควบคุมก ากบัอย่างสม่ าเสมอเพื่อประเมินผลในทุกระยะซึ่งในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนลา่ง  

3. ปัจจัยด้านครผููส้อน ส่งอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่งมีค่าอิทธิพล 0.30 สูงเป็นอันดับสาม หมายความว่าครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการท า
หน้าท่ีจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน ดังนั้นครูผูส้อนควรมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมที่
จะเป็นครูทั้งในด้านของเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างท่ีดี มกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคญัและต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา จึงจะส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างมดียีิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (2547, หน้า 1-8) เสนอคุณลักษณะของครูที่ดีไว้ว่า ครูต้องมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความ
เป็นครู  

4. ปัจจัยด้านชุมชน ส่งผลอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง มีค่าอิทธิพล 0.11 สูงเป็นอันดับสี่ หมายความว่า ปัจจัยด้านชุมชนเป็นปจัจัยทีส่ าคัญ
ปัจจัยหนึ่งเนื่องจากว่าชุมชนนั้นเปน็ท้ังแหล่งที่อยู่ของกลุ่มคนเป็น ภมูิปัญญาเป็นแหล่งทรัพยากร และเป็น
สถานท่ีหล่อหลอมบุคคลในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม ส่วนการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความเจรญิ ดังนั้นชุมชนจึงมีความส าคัญต่อการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งด้านการมสี่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู ้ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ควรมีดังนี้คือ มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมปฏิบตัิ เป็นผูร้่วมมอื เป็นผู้ให้การสนับสนุนงาน การบริจาคเงิน
อภิสิทธิ บุญยา (2553, หน้า 115-116) 

5. ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงลบหรือผกผันต่อคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ต่ าสุด -0.03จากข้อค้นพบของ งานวิจัยนี้ ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 5 ตัว ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า 2) มีวิสัยทัศน์และ
ความคิดสร้างสรรค์ 3) รักและศรทัธาในวิชาชีพ 4) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเช่ียวชาญในการ



 
 

บริหาร และ 5) เป็นผู้น าทางวิชาการ การที่ ค่าอิทธิพลผกผัน ผู้วิจยัพิจารณาเห็นว่า มีความเป็นไปไดท้ี่ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะส่งอิทธิพลผกผันต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง เพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญไ่ม่ได้เป็นผูด้ าเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนและหรือ
กิจกรรมต่างๆโดยตรง แต่เป็นเพียงผู้คอยให้การสนับสนุน นิเทศก ากบัติดตาม ผ่านกระบวนการบริหารจัดการ 
จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิทางตรงติดลบ แต่ถึงกระนั้น เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมก็จะ
พบว่ามีค่าอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.93 อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.82 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .01 สอดคล้องกับ
รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549, หน้า 14) ได้กล่าวถึงผู้บริหารไว้ว่าผู้บริหาร (Manager) เป็นบุคคลที่อยูใ่นองค์การ
และสามารถสั่งการให้บคุคลอื่นปฏิบัติงานได้ โดยเป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการจูงใจให้เกดิการพัฒนาและธ ารง
รักษาพนักงานท่ีมีความสามารถเอาไว้ได้ เป็นบุคคลที่วางแผน จัดระเบียบ ชักน าและควบคมุทรัพยากรมนุษย์ 
วัสดุ การเงิน ข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1. จากการตรวจสอบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ไมม่อีิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กแต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ 
ปัจจัยด้านหลักสตูร ปัจจยัด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านครผูู้สอน ในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนลา่งมากกว่าท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะลงไปปฏิบตัิเพื่อให้
เกิดคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กด้วยตนเอง ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดควรมีนโยบาย
ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กโดยเฉพาะในรูปแบบของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็กให้มคีวามรู้ ช านาญด้านภาวะผู้น า ความมีวสิัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์  รักและศรัทธาใน
วิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถทักษะและความเช่ียวชาญในการบรหิาร และมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ   

   2. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หลกัสูตร มีอิทธิพลทางตรงต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่างสูงท่ีสุด ดังนั้น สถานศกึษาควรให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษาโดยที่หลักสูตรนั้นควรให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของหลักสตูรและความ
ต้องการของท้องถิ่นและผู้เรยีน มแีนวทางที่เน้นกระบวนการยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั โดยให้ชุมชนที่เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องโดยการร่วมรบัรู้หรือร่วมจัดท าในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาด้วย  

   3. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจยัด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงรองลงมาดังนั้น  
ผู้บริหารควรใช้กระบวนการบรหิารที่หลากหลาย อันได้แก่ มีการวางแผนที่ดี มีการจัดบุคลากรใหเ้หมาะสมกับ
งาน มีการจัดงบประมาณที่เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการน าอย่างริเริม่และกระตุ้นการท างาน และมีการควบคม
ก ากับอย่างสม่ าเสมอ 

   4. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจยัด้านครผูู้สอน มีอิทธิพลทางตรงในอันดับที่สาม ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรให้ความส าคญักบัการพัฒนาครผูู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
ปลูกฝังอุดมการณ์ของความเป็นครูอย่างแท้จริง การเป็นแบบอยา่งที่ดีของความเป็นคร ูและการจัดการเรยีนการ
สอนโดยยึดผู้เรยีนเป็นส าคัญ เพื่อให้ครูผูส้อนเป็นครูอย่างแท้จริง 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรพิจารณาตัวแปรอื่นๆที่อาจส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

เช่น หน่วยงานต้นสังกัด, งบประมาณ, ระบบการตรวจสอบจากองค์กรอิสระภายนอก เป็นต้น 
   2. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้กับสถานศึกษาขนาดอื่นๆ เช่น สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ขนาดกลาง, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น 
   3. ควรมีการวิจัยในลักษณะนี้กบัสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ เช่น สถานศึกษาในสังกัดเอกชน, 

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล เป็นต้น 
   4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
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