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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
A Causal Model of Factors Influencing Educational Effectiveness of Graduate Diploma 

Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars 
 

วรวิทย์  ตันฑนะเทวินทร์1 
อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์2 

กุหลาบ ปุริสาร3 
   
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2)เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและ3) เพ่ือประเมินและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน  178 คน ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 
162 คนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 162 คน อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 6 คน และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี5 ระดับ แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6  ตอน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า จ านวน 15 ข้อ 3) ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้
จ านวน 15 ข้อ  4) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การจ านวน 15 ข้อ 5) ปัจจัยด้านแรงจูงใจจ านวน 15 ข้อ  
6) ด้านประสิทธิผลองค์การจ านวน 40 ข้อ  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น า ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ปัจจัย ด้านความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยด้านแรงจูงใจและด้าน
ประสิทธิผลองค์การรวม 25 ตัวชี้วัด 2) ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 
 
1ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีทั้งหมด 5 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงว่า ตัวชี้วัดทุกตัวมีความ
เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 49.631  ค่า df เท่ากับ 14.377  ค่า P-value เท่ากับ0.071    
ค่า CFI เท่ากับ 0.910 ค่า TLI เท่ากับ 0.930 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.045 และค่า SRMR เท่ากับ 0.048)  
3) การประเมินและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย น าเสนอผลการประเมินเชิงยืนยันรูปแบบจาก
ประชุมสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิมาตรฐานด้านความเหมาะสม มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความ
ถูกต้องมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในทางบวก มาตรฐาน
ด้านความเหมาะสม4.56 ระดับมากที่สุด มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 4.44 ระดับมาก มาตรฐานด้านความ
ถูกต้อง 4.56 ระดับมากที่สุด มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 4.56 ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมีค่า 4.53  
จึงสรุปได้ว่าโมเดลที่ออกแบบ มีความน่าเชื่อถือที่จะน าไปใช้ได้จริง  ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.77 และมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่ 4.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ตั้งไว้ 3.00 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.อยู่ระหว่าง 0.37– 
0.51 ซึ่งผ่านค่ามาตรฐาน 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
Abstract 
 This research aimed 1) to create and develop a conceptual framework of influencing 
educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of College of 
Asian Scholars 2 )  to verify the hypothesis of the causal relationship between factors in 
influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of 
College of Asian Scholars  and 3 ) to evaluate and confirm the causal relationship between 
factors influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching 
profession of College of Asian Scholars. In this research, purposive sampling was used as a 
sampling method by having 178 of student teachers, 162 of Teacher trainer, 162 of school 
Administrators, 6 of College of Asian Scholars teachers and 3 of curriculum teacher as a 
sample group. The instrument used in the study included a questionnaire with a rating 
Scale(5 levels).This questionnaire was separated into 6 parts; first part was the general 
information of respondents, second was about leadership factors with 15 questions, third 
part was learning organization factors with 1 5  questions, forth part was organization 
engagement factors with 1 5  questions, fifth part was motivation factors with 15 questions 
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and the final part was organizational effectiveness factors with40questions. The maximum 
and minimum of arithmetic mean were 4.77 and 4.67 higher than the determined criteria at 
3.00 as well as standard deviation which was in the range of 0.37-0.51.    

The research results indicated as follows: 1 ) A Causal Model of Factors Influencing 
Educational Effectiveness of Graduate Diploma Program in Teacher Profession of College of 
Asian Scholars including of  5 components namely leadership, learning organization, 
organization engagement and motivation factors and organizational effectiveness with the 
total factors of 25. 2) The correlation of a causal model of factors influencing educational 
effectiveness of Graduate Diploma Program in Teacher Profession of College of Asian 
Scholars was Statistically significant at the 0.05 level for all of 5 components and 25 factors 
which can be implied that all factors is proper to be applied in this Causal Model with good 
result.  Other statistic numbers were Chi-square at 49.631, df at 14.377 , P-value at 0.071,CFI 
at 0.910 ,TLI at 0.930, RMSEA at 0.045 and SRMR at 0.048. 3) A causal model of factors 
influencing educational effectiveness of graduate diploma in teacher profession of College of 
Asian Scholars was presented in connoisseurship and got positive feedbacks from experts in 
propriety standards, feasibility standards, accuracy standards, and utility standards. Propriety 

standards was at the high level (x̄ = 4.56), Feasibility standards was at the high level (x̄ = 

4.44), Accuracy standards was at the high level (x̄ = 4.56), utility standards standard was at 

the high level (x̄ = 4.53). Therefore, it can be implied that this model is reliable and practical.  
 
Keywords:  Factors Influencing Educational Effectiveness of Graduate Diploma in Teacher 
Profession of College of Asian Scholars 
 
1.บทน า  
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแบบก้าวกระโดดส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ
วัฒนธรรมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
ต้องพัฒนาองค์กรในสภาวะการแข่งขัน ให้องค์กร
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของชาติ  
(Peter Drucker, 1993)   

 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ประกอบกับสภาพปัญหา
เศรษฐกิจ  และสังคมตกอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน 
ดังนั้นองค์กรทุกแห่งต้องด าเนินการผลผลิตหรือ
บริการให้มีคุณภาพ ซึ่งการรักษาคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตผลให้มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ อาจกล่าวได้ว่านั่นคือ 
ประสิทธิผลองค์การ (ดาราพร ไชยสีทา , 2552)  
ดังที่กล่าวว่าสิ่งส าคัญที่จะสร้างคุณภาพของคนใน
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ชาติ คือการศึกษา ซึ่งประเทศไทยให้ความส าคัญใน
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการศึกษา จะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา มาตรา 54 ซึ่งระบุไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
ปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขปรับปรุง 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ว่าด้วยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 
และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 3  
การอุดมศึกษา ข้อ 30-36 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา” สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) ที่มี
วิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ส่วน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 -2564) ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
โดยการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ จั ดท าข้อ เสนอนโยบายและมาตรฐานก าร
อุดมศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนการศึกษาชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขณะที่
สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วใน
เชิงปริมาณแต่ขาดคุณภาพ  
 Steers. (1991), Hoy และ Miskel. (1991) 
กล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือการมีประสิทธิผล

องค์การจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความเหมาะสมของ
การบริหาร ประสิทธิผลองค์การจึงเป็นปัจจัยบ่งชี้ว่า
องค์การมีระดับของการบรรลุเป้าหมายเพียงใด และ
ในโลกของการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดในปัจจุบัน
ประสิทธิผลองค์การจึงเป็นเรื่องส าคัญในล าดับต้น
ของทฤษฏีองค์การ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดศึกษารูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพ่ือได้รูปแบบ
แนวทางเพ่ือพัฒนาการบริหารอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนและส่งเสริมให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
 2 .2  เพ่ื อตรวจสอบความสอดคล้ อ ง
ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2.3 เพ่ื อประเมินและยืนยันรูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล อ งค์ ก า ร  ห ม า ย ถึ ง  มี
องค์ประกอบดังนี้  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า บรรยากาศ
ที่ดี องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ 
มีหลักสูตรที่ดี แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการท างาน
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ของบุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม การจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนโดยรวม เป็นต้น ซึ่งได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
จาก ธนิต ทองอาจ (2553) ปกรณ์ ปรียากร (2553) 
เรี ย ม  สุ ขกล่ า  (2553 ) Caldwell and Spinks. 
(1990), Chrispeels. (1990), Austin and Reynolds. 
(1998), Scheerens. (2000) ,Sergiovanni. (2001), 
Owens. (2001 ) แล ะ  Hoy & Miskel. (2013 )  
มีตัวชี้วัด ดังนี้ การบริหารสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงสร้างองค์ คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน  และ ความพึงพอใจในการท างาน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้  
 4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   4.1.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ 
นักศึกษาประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จ านวน 178 คน ครูพ้ีเลี้ยง จ านวน 162 
คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 162 คน  อาจารย์
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 3 คน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จ านวน 6 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
 4.2 ขั้นตอนการวิจัย 
   ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
  ตอนที่ 2 ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่

ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ตอนที่ 3 ประเมินและยืนยันรูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
  ตอนที่ 1 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ได้ด าเนินการดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสาร หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาเอกสาร 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย  
    ขั้นที่  2 การตรวจสอบและยืนยัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
    ด าเนินการน าแบบสอบถามตรวจสอบ
โดยสอบถามความเห็นชอบเพ่ือขอให้ยืนยันปัจจัยที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย  จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ครูพ่ี เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย เพ่ือให้การยืนยันกรอบแนวคิดและรวบรวม
แนวคิด เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย 
  ตอนที่ 2 ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    ขั้ น ที่  1  ส ร้ า ง เค รื่ อ งมื อ แล ะห า
คุณภาพเครื่องมือรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย  
    ด าเนินการใช้แบบสอบถามความ
เป็นไปได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผล
การวิเคราะห์การน าเสนอผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์
และอักษรย่อที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และผล
วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
    ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม 
    2 . ผลการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล  เพ่ื อ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

   2.1 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด
ปัจจัย รูปแบบความสัมพันธ์ เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ใน
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20%  
   2.2 ความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวชี้วัดองค์ประกอบรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์1) ค่าไคสแควร์  
(Chi-Square) มีค่าต่ าหรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มี
ความน่าจะเป็นหรือค่า p–value สูงกว่า 0.05 2) 
ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่า GFI (Goodness of 
Fit Index) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้วหรือค่า AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) 
มีค่าตั้งแต่ 0.09–1.00 3) ค่า RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05  
  ตอนที่ 3 ประเมินและยืนยันรูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ค รู  วิท ย าลั ยบั ณ ฑิ ต เอ เซี ย ได้
ด าเนินการโดยการประเมินและยืนยันรูปแบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 
  ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย น าเสนอผล
การประเมินเชิงยืนยันรูปแบบจากประชุมสัมมนาอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 
    1. มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety Standards)  
    2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
(Feasibility Standards) 
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    3 . ม าต รฐานด้ าน ความถู กต้ อ ง 
(Accuracy Standards) 
    4. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
(Utility Standards) 
   4 .3  การสร้ างและหาคุณ ภ าพ
เครื่องมือ 
    เครื่องมือที่สร้างเป็นแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเกี่ยวกับ 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ดังนี้  
     4.3 .1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย แบ่งได้ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 
2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์การ ตอนที่ 5 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ตอนที่ 6 
ด้านประสิทธิผลองค์การ   
     4.3.2 การสร้างแบบสอบถามและ
การหาคุณภาพของเครื่องมือ รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ดังนี้ 
    4.3.2.1 การสร้างแบบสอบถาม
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดังนี้ 
      1) ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
      2 )  ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง
แบบสอบถามรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
      3) สร้างแบบแบบสอบถาม
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดังนี้ ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น า จ านวน 15 ข้อ ตอนที่ 3 ปัจจัยด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ ตอนที่ 4 
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การจ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่  5  ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ จ านวน 15 ข้อ 
 ตอนที่ 6 ด้านประสิทธิผลองค์การจ านวน 
40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของ Likert มี 5 ระดับ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2556)  
    4 .3 .2 .2 ) น าแบ บสอบถาม
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่สร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิ จารณ าต รวจสอบ ความ ตรงเชิ ง เนื้ อ ห าให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข และประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
    4.3 .2 .3 ) น าคะแนนผลการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแบบ
ประเมินกับเนื้อหา มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง โดยใช้สูตรหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(IOC) (บุญชม ศรีสะอาด , 2556) แบบสอบถามที่
น ามาใช้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-
1.00  
     4 .3 .2 .4 ) น าแบ บ ส อบ ถาม
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ผ่านการ
ตรวจพิจารณาแล้วไปจัดพิมพ์ และน าไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
    4 .3 .2 .5 ) น าแบ บสอบถาม
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตาม
วิธีของ.Cronbach.โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) 
    4 .3 .2 .6 ).น าแบ บ สอบ ถาม
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับสมบูรณ์
มาจัดพิมพ์ เพ่ือน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
   4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
     1. การเก็ บข้ อมู ล เชิ งปริมาณ  
ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
    1.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือในการ

จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่นักศึกษา
ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ครูพ้ี เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
    1.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์โดย
ประสานขอความอนุเคราะห์ไปทางโรงเรียนเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ตรงกับความจริงมากที่สุดและเพ่ือเป็นการ
รวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล 
    1.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิต ิ
     2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิ ง
คุณภาพโดยใช้วิธีสนทนากลุ่ มย่อยกับตัวแทน
นักศึกษาประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์กับประเด็นที่
ศึกษาและต้องการน าไปอธิบายและปรับปรุงแก้ไขให้
ดีขึ้น 
     3. การสัมมนาอิงผู้ เชี่ ยวชาญ 
(Connoisseurship) เป็ น รู ป แบ บ ห นึ่ งข อ งก าร
ประเมินที่มีแนวคิดซึ่งยึดพ้ืนฐานการตัดสินคุณค่า
โดยวิธีธรรมชาติ  (Naturalistic Value-Oriented 
Evaluation : NVModel) เพ่ือให้ผู้ประเมินท าการ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินด้วยการใช้ศักยภาพ
ข อ งต น เอ ง เป็ น ห ลั ก ส า ห รั บ ก า ร ให้ คุ ณ ค่ า 
นอกจากนั้นแล้วยังมุ่งเน้นการให้คุณค่าเพ่ิมเติมโดย
การน าเสนอด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ 
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   4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Mplus ในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ใช้โปรแกรม Mplus ซึ่งได้แบบจ าลองปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ออกมาโดยใช้ด าเนินการดังนี้ 
      ตอนที่  1  วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล
เบื้องต้น ประกอบด้วย จ านวนและร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ ที่ใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้าง เกณฑ์การให้
คะแนนค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์ตามแนวทางของ บุญชม 
ศรีสะอาด  
      ตอน ที่  2  วิ เค ราะห์ ค วาม
สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      1. โมเดลองค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัว
แปรแฝง 
      2. การปรับรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การ
วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรในรูปแบบ
ความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุ ของปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (Assessment 

of Model Fit) นักวิจัยบางท่านเรียกว่าการทดสอบ
ความกลมกลืนของโมเดล โดยสามารถจ าแนกการ
ประเมินดังนี้ 
     2 .1  ก ารป ระ เมิ น ค ว าม
เหมาะสมของโมเดลโดยรวม (Overall Fit Assessment) 
มีสถิติใช้ประเมินความเหมาะสมกลมกลืนระหว่าง
ข้อมูลเชิงประจักษ์กับข้อมูลเชิงทฤษฎีอยู่หลายตัว ซึ่ง
ไพรัตน์ วงษ์นาม (2545) ได้แนะน าไว้ดังนี้ 
       2.1.1 ทดสอบด้วย ค่าไค-
สแควร์ (X2 ) โดยถ้าผลการทดสอบไม่มีนัยส าคัญ
แสดงโมเดลมีความเหมาะสม กล่ าวคือ ความ
แปรปรวนร่วมในประชากรตามโมเดลกับความ
แปรปรวนร่วมจากกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน แสดง
ว่าโมเดลมีความเหมาะสมกับข้อมูล 
       2.1.2 Normed Fit Index 
(NFI) เป็นดัชนีเชิงเปรียบเทียบมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 
1 เมื่อ 0 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสมเลย กับ 1 
หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่สมบูรณ์ เป็นดัชนี
เปรียบเทียบโมเดลที่น าเสนอกันโมเดลหลักตาม
สมมติฐาน ถ้า ค่า NFI มีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป ถือว่า
โมเดลมีความเหมาะสม 
       2.1.3 Rool Mean Squares 
Error of Approsimation (RMSEA) เป็ น ดั ช นี ที่
พิจารณาเศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อนซึ่งเป็น
ผลต่างระหว่างความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
กับความแปรปรวนร่วมตามโมเดล ถ้าเศษเหลือต่ า
แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินเป็น
ดังนี้ ถ้า RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าโมเดลมี
ความเหมาะสมมาก ถ้ามากกว่า .05 แต่น้อยกว่า 
.08 ถือว่ามีความเหมาะสม ถ้ามีค่าระหว่าง .80-.10 
ถือว่ามีความเหมาะสมพอใช้ ถ้ามีค่ามากกว่า .10 ถือ
ว่าโมเดลไม่เหมาะสม  
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       2 .1 .4  Goodness of Fit 
Index (GFI) เป็นค่าดัชนีที่น าค่า ไค -สแควร์ มา
แปลงค่าอีกครั้ง GFI เป็นอัตราส่วนผลต่างระหว่างค่า
ความเหมาะสมก่อนและหลังปรับโมเดล เป็นค่าที่ไม่
ขึ้นกับขนาดตัวอย่างเหมือนกับค่า ไค – สแควร์ มีค่า
อยู่ระหว่าง 0 – 1 ถ้ามีค่ามากกว่า .90 ยอมรับได้ว่า
โมเดลมีความเหมาะสม 
     2 .2  ป ร ะ เ มิ น โ ม เ ด ล
โครงสร้าง (Assessment of Structural Model) 
ผู้วิจัยสร้างพิจารณาความเหมาะสมกลมกลืนได้ 3 
รายการดังนี้ 
       2.2.1 ดูจากเครื่องหมาย 
+  ห รือ  - ของสั มป ระสิ ท ธิ์ ป ระจ าลู กศรขอ ง
ความสัมพันธ์ว่าเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ 
       2.2.2 ดูความเข้มของค่า
สัมประสิทธิ์ประจ าลูกศรว่ามีนัยส าคัญหรือไม่ ดูจาก
การทดสอบ Z-test จากผลการวิเคราะห์ 
       2.2.3 ดูจากค่า R2 ของ
โมเดลโครงสร้าง ซึ่งจะเป็นตัวบอกปริมาณความ
แปรปรวนในตัวแปรแฝงต้นมากน้อยเพียงใด คิดเป็น
กี่เปอร์เซ็นต์ และอธิบายได้อย่างมีนัยส าคัญหรือไม ่
  ตอนที่ 3 ยืนยันผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
เป็นการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์กับประเด็นที่ศึกษา และต้องการ
น าไปอธิบายและปรับปรุงแก้ ไขทฤษฎี ให้ดีขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย  
 
ตารางที่ 4.1 เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์      
 (Goodness of  Fit)  
ตัวย่อ ชื่อเต็ม เกณฑ ์

X2/ df  Relative Chi-square น้อยกว่า 2 หรือ
 น้อยกว่า 5 (กรณีโมเดลซับซ้อน) 
CFI Comparative Fit Index  ตั้ งแต่  0 .90 
 ขึ้นไปหรือ 0.95 ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
TLI Tucker–Lewis Index ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป 
 หรือ 0.95 ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
RMSEA Root Mean Square Error of 
Approximation  น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องดีมาก 
    ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 สอดคล้องดี 
    ระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 สอดคล้อง   
    พอใช้   มากกว่า 0.10 ไม่สอดคล้อง 
SRMR Standardized Root Mean Square 
Residual น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องดีมาก ระหว่าง 
0.05 ถึง 0.08 สอดคล้อง 
    พอใช้  มากว่า 0.08 ไม่สอดคล้อง  
 หมายเหตุ . (Hox, 2010; Goggin, 2007; 
Steiger, 2 0 0 7 ; Fan & Sivo, 2 0 0 5 ; Shamar, 
Mukherjee, Kumar, and Dillon, 2005; Kelloway, 
1998)  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัย  วัตถุประสงค์ 
การด าเนินการ  เครื่องมือ  ผลที่ได้รับ 
 ระยะที่ 1 สร้างกรอบแนวคิด สร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์ 
 ระยะที่ 2 ประเมินและยืนยันรูปแบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Connoisseurship) ประเมินและ
ยืนยันรูปแบบน าองค์ประกอของรูปแบบ มาท าการ
ยืนยันโดยใช้การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยัน
องค์ประกอบ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
 คู่มือการสัมมนาอิง ผู้เชี่ยวชาญ ได้รูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
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ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
     
5. สรุป และ อภิปรายผล 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แ บ บ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตมีผลวิเคราะห์
ข้อมูลและน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 5.1 การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จากการศึกษาเอกสาร หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และการน า
แบบสอบถามตรวจสอบโดยสอบถามความเห็นชอบ
เพ่ือขอให้ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  จากนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู  ครู พ่ี เลี้ ย ง ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพ่ือให้การยืนยัน
กรอบแนวคิดและรวบรวมแนวคิด เกี่ยวกับรูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ตัวชี้วัดที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 25 ตัวชี้วัด  สอดคล้อง
กับ สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551) ญาณิศา บุญจิตร์ 
(2552) พิมพรรณ สุริโย (2552) กรุณา ภู่มะลิ และ
ค ณ ะ  (2 5 5 7 ) Caldwell and Spinks (1 9 9 0 ) 
Chrispeels (1990) Scheerens (2000) Owens. 
(2001) และ Hoy and Miskel (2005) ซึ่งศึกษา

เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุป มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลดังนี้ ปัจจัยกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัย
บรรยากาศของโรงเรียน ปัจจัยภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ปัจจัย โครงสร้างองค์การ คุณภาพบุคลากร 
ลักษณะงาน ลักษณะผู้รับบริการ เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม องค์การ ปัจจัยด้ านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการตัดสินใจ ด้านวิสัยทัศน์ การมี
ส่วนร่วมการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติตามนโยบาย ปัจจัย
ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วม ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
ภ าวะผู้ น าท างการศึ กษ า ปั จ จั ยด้ าน การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร 
ด้านทรัพยากร การวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
ความคาดหวังใน ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูง  การเรียนการสอนที่เน้นทักษะ มีการ
ท างานตรงตามเวลา ให้ความส าคัญการบรรลุผล
ส าเร็จด้านวิชาการ  มีบรรยากาศดีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  มีความส านึกในความเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา การส่งเสริมสวัสดิการและความมั่นคง
ของบุคลากร มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม การได้รับ
สนับสนุน เป็นต้น 
 5.2 สรุปผลจากการสอบถามความเป็นไป
ได้และความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิต 
  จากข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครูพ่ีเลี้ยงผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และ
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปได้องค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ 
  5.2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก 4 ตัวแปร 
ได้แก่  
     5 .2 .1 .1  ปั จจั ยด้ านภ าวะผู้ น า 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ด้านความรู้ 2) ด้าน
ทักษะ 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้านบุคลิกภาพ และ 5) 
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี แสดงผลทางสถิติปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น า ดังนี้  X2=14.437 , df=9 , P-value = 
0.073, CFI=0.996, TLI=0.991, RMSEA=0.071, 
SRMR = 0.038 
      5.2.1.2 ปัจจัยด้านองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1) กลยุทธ์
องค์การ 2) โครงสร้างเหมาะสม 3) วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในองค์กร 4) เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ 
และ 5) การมุ่งเน้นคุณภาพ แสดงผลทางสถิติปัจจัย
ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ X2=6.695, df = 2, 
P-value = 0.073 , CFI = 0.999 , TLI = 0.994 , 
RMSEA = 0.057 , SRMR = 0.014 
     5.2.1.3 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์การ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  1) ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวขององค์กร 2) ความเกี่ยวพันกับ
องค์กร 3) ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 4) ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และ 5) ความตั้งใจและเอาใส่
ในการท างาน แสดงผลทางสถิติปัจจัยด้านความ
ผูกพันต่อองค์การ X2 = 1.368 ,df = 1, P-value = 
0.2422, CFI=1.000, TLI=0.999, RMSEA=0.022, 
SRMR = 0.011 
     5 .2 .1 .4  ปั จ จั ย ด้ าน แ รงจู ง ใจ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ความต้องการ 2) แรง
กระตุ้น 3) แรงขับ 4) การรักษาระดับพฤติกรรม 
และ5) เป้าหมาย แสดงผลทางสถิติปัจจัยด้าน

แรงจูงใจ X2=14.437, df=9, P-value=0.073, CFI 
= 0.996 , TLI=0.991 , RMSEA=0.071 , SRMR = 
0.038 
      5.2.2 ตัวแปรแฝงภายใน  ได้แก่ 
ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 6.2.2.1 
การบริหารสถานศึกษา 6.2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 6.2.2.3 โครงสร้างองค์ 6.2.2.4 คุณภาพชีวิต
ในการท างาน  และ 6.2.2.5 ความพึงพอใจในการ
ท างาน แสดงผลทางสถิติด้านประสิทธิผล X 2 = 
49.631 ,df = 14.377 , P-value = 0.071 , CFI = 
0.910 ,TLI = 0.930 , RMSEA = 0.045 , SRMR = 
0.048 
 ส รุ ป ผล  ค ว าม เป็ น ไป ได้ แ ล ะค วาม
สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต 
จากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัว
แบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
มีค่ า Chi-square =49.631  , ค่ าองศาอิสระ = 
14.377  ค่า P-value = 0.071  CFI = 0.910 , TLI 
= 0.930 , RMSEA = 0.045 และ SRMR = 0.048 
เป็ น ไปตาม เกณ ฑ์ ที่ ก าหนด แสดงว่ าตั วแบบ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล เชิ งประจักษ์  ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) กมลวรรณ 
รอดจ่าย (2552) วิรัตน์ พงษ์มิตร และคณะ (2556) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา การตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบปัจจัยทางการบริหาร
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความ
สอดคลองกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-
square  ค่าองศาอิสระ ค่า P-value ค่าดัชนี GFI 
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ค่าดัชนี AGFI  ค่าดัชนี RMSEA และค่า CN มีค่าได้
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 5.3 เพ่ื อประเมินและยืนยันรูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
  ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต วิจัยน าเสนอผล
การประเมินเชิงยืนยันรูปแบบจากประชุมสัมมนาอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)  
  5.3.1 มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety Standards)  
  5.3.2 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
(Feasibility Standards)  
  5.3.3 มาตรฐานด้านความถูกต้อง 
(Accuracy Standards)  
  5 .3 .4  ม าต รฐ าน ด้ าน ค ว าม เป็ น
ประโยชน์ (Utility Standards) 
 โดยภาพรวมพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
ไปในทางบวก ในความเหมาะสมของ รูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มากที่สุด คือค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าคะแนน 
4 .53 จึ งสรุป ได้ ว่ าโม เดลที่ ออกแบบ  มี ความ
น่าเชื่อถือที่จะน าไปใช้ได้จริง 
 สรุปความเห็นการประชุมสัมมนาอิง
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  (Connoisseurship) รู ป แ บ บ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุ ของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาตรฐาน
ด้านความเหมาะสม มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
มาตรฐานด้านความถูกต้องและมาตรฐานด้านความ
เป็นประโยชน์ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.53 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) พิมพรรณ 
สุริโย (2552) วิเศษ ภูวิชัย (2552) โสภา วงษ์นาค
เพ็ชร์ (2553) วิรัตน์ พงษ์มิตร และคณะ (2556) 
และกรุณา ภู่มะลิ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของ
สถานศึกษา คือ การปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยภาวะ
ผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ปัจจัยการบริหารจัดการ ปัจจัยโครงสร้าง
สถานศึกษา ปัจจัยด้านครู ปัจจัยแรงจูงใจในการ
ท างาน ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา ปัจจัย
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ปัจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร 
ปั จ จั ย ด้ าน นั ก เรี ย น  ปั จ จั ย บ รรย าก าศ ข อ ง
สถาน ศึ กษ า ปั จ จั ย สภ าพ การ ใช้ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจัย พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด  
 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยเพ่ือการปรับปรุงทางการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้  
 6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือการ
ปรับปรุงทางการศึกษา  
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   6.1.1 เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า 
ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ มีค่าแสดงความเหมาะสมปัจจัยหลัก 
ปัจจัยย่อยและตัวชี้วัดขององค์ประกอบรูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกปัจจัย ส่วนด้านประสิทธิผลมี 3 ตัวชี้วัด
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจในการ
ท างาน และตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก 2 ตัวชี้วัด คือ 
การบริหารสถานศึกษาและ โครงสร้างองค์กร ดังนั้น 
ผู้บริหารจึงควรให้ความใส่ใจในด้านการบริหาร
สถานศึกษาและส่งเสริมให้โครงสร้างองค์กรให้มี
ความ เข็มแข็ ง เพ่ื อ ให้ ค่ าสู งขึ้ น อันจะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลโดยตรง  
 6 .2  ข้ อ เส น อ แ น ะ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิผลของโรงเรียน  
      6.2.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลระดับมากที่สุด คือ ปัจจัย 
ด้านแรงจูงใจ รองลงมาตามล าดับ คือ ปัจจัยด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและ
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งทุกปัจจัยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามควรเห็นความส าคัญ
ปั จ จั ย ด้ าน แ ร งจู ง ใจ ข ณ ะ เดี ย ว กั น ก็ ต้ อ ง ให้
ความส าคัญปัจจัยรองลงมาเช่นกัน 
 6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป  
  6.3.1 ควรมีการวิจัยปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพราะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษามีอีก

หลายปัจจัยที่ยังไม่ได้น ามาศึกษา เช่น ด้านภาวะ
ผู้น าเชิงวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการ
บริหาร เป็นต้น  
 6.4 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
  6.4.1 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ตามองค์ประกอบปัจจัยด้าน
ประกันคุณภาพ และองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิผล 
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