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บทคัดย่อ
		 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (2)
ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำ การมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และนวัตกรรมการศึกษาที่มีต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ภูเก็ต จ�ำนวน 400 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าที่มีความ
เชื่อมั่นรายด้านระหว่าง .894 – .913 เป็นเครื่องมือการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคสมการโครงสร้าง
		 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงโดยพิจารณาจากดัชนี
ความกลมกลืน χ2 = 313.465, df = 117, p-value = .000, Relative χ2 = 2.679, RMR = .011, RMSEA = .063, GFI
= 0.936, AGFI = 0.915, NFI = 0.953, IFI= 0.970, CFI = 0.969 โดยตัวแปรเชิงสาเหตุใช้อธิบายความแปรปรวนของ
ความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตได้ร้อยละ 48.7 และ 2) ภาวะผู้น�ำ
การมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการศึกษาเป็นตัวแปรที่ส่งผลทางบวกต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรแรงจูงใจไม่มีอิทธิพลต่อความ
ส�ำเร็จของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract
		 The purposes of this research were (1) to develop and validate a causal relationship model of
successful management of basic education school boards in Phuket province with empirical data, and
(2) to study the influences of leadership, participation, motivation, and educational innovation on successful
management of basic education school boards in Phuket province. The sample was 400 basic education
school boards who live in Phuket province and were selected by stratified random sampling. Research
instrument was rating scale questionnaire with reliability index of categories between .894 – .913. The
data were analyzed by structural equation modeling (SEM) technique.
		 The results showed that 1) the causal relationship model of successful management of basic
education school boards in Phuket province was consistent with the empirical data, considering from
fit index, namely χ2 = 313.465, df = 117, p-value = .000, Relative χ2 = 2.679, RMR = .011, RMSEA = .063,
GFI = 0.936, AGFI = 0.915, NFI = 0.953, IFI= 0.970, CFI = 0.969. The variables in the proposed model accounted
for 48.7 percent of the total variance of successful management of basic education school boards. 2)
The leadership, the participation, and the educational innovation had positive direct effects on the
successful management of basic education school boards in Phuket province with a statistical significance
level at .05. However, the motivation had not significant effects on the successful management of
basic education school boards in Phuket province.
Keywords: Leadership, Participation, Motivation, Educational Innovation, Successful Management

บทน�ำ
		 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 5 และ
มาตรา 40 และตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 38
ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการโดยให้ผู้ปกครอง บุคคล ชุมชน เอกชน และองค์กร
ต่างๆ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา (ชัยนันท์ธรณ์
ขาวงาม, 2553) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น องค์ ค ณะบุ ค คลมาท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ซึง่ การด�ำเนิน
งานให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ นั้ น สถานศึ ก ษาและคณะ
กรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน และควร
มีรูปแบบวิธีการท�ำงานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุด

มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกัน
ก�ำหนดขึ้น (อัมพร เรืองศรี และจันทร์ชลี มาพุทธ, 2553)
		 ความส�ำเร็จในการบริหารของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน นับได้ว่าเป็นผลของการด�ำเนินงานตาม
ภารกิจที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้จนเป็นที่พอใจทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ในการ
บริหารสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาที่
ได้ท�ำหน้าที่ก�ำกับส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของสถาน
ศึกษาตามนโยบายที่ร่วมก�ำหนด ซึ่งความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ต ่ อ บทบาท
อ�ำนาจหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษานัน้ มีความครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป
(สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย,
2555) ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ มี
ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและสภาพปั ญ หาความ
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ต้องการของท้องถิน่ และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ประกาศ ค�ำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและส�ำนักงาน
เขตพื้นที่ เป็นการปฏิบัติงานที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เป็น
บุคคลที่มีเหตุผล ยึดหลักการมากกว่าบุคคล ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม จนเป็นที่พึงพอใจของตนเอง
และได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่าย จึงถือได้วา่ เป็นความส�ำเร็จ
ในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจนเป็ น ความส� ำ เร็ จ ได้ นั้ น ย่ อ มมี
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการปฏิบัติ
งาน
		 ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการบริหาร
หรือการปฏิบตั งิ านมีหลากหลายปัจจัย ภาวะผูน้ ำ� เป็นปัจจัย
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์การ หากองค์การใดมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำ คือ มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง มีคุณธรรม
จริยธรรม องค์การนั้นจะได้เปรียบในการแข่งขัน อันจะน�ำ
ไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ (จันทนา แสนสุข,
2557) นอกจากนั้นการมีส่วนร่วม ของชุมชนยังถือว่า
เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของไทย เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนตามแนวทางทีบ่ ญั ญัติ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีก าร
กระจายอ�ำนาจบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไปไปยังสถานศึกษา
การท�ำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมจึงเป็นกุญแจส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้การบริหารประสบความส�ำเร็จ (ธนเสฏฐ
สุภากาศ และคณะ, 2557) แรงจูงใจ ก็นับว่าเป็นอีกปัจจัยที่
มีความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีเ้ พราะแรงจูงใจเป็นกระบวนการ
เป็นพลังงาน เป็นตัวชีน้ าํ และคํา้ จุนพฤติกรรมและประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคคล (Luthans, 1998) อีกหนึ่งปัจจัยก็
คือนวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากนวัตกรรมที่น�ำมาใช้
ในระบบการศึกษาจะก่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้การบริหาร
งานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพหรือส�ำเร็จได้ (McKeown,
2008)
		 ด้วยเหตุดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาถึง
ความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตว่าได้รับอิทธิพลจากภาวะผู้น�ำ
การมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และนวัตกรรมการศึกษาหรือไม่
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่ง
เสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให้ ป ระสบความ
ส�ำเร็จ อันเป็นกลไกส�ำคัญที่น�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และการด�ำเนินการตามภารกิจตามที่ได้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
ชาติ และนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์
		 2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� การมีสว่ นร่วม
แรงจูงใจ และนวัตกรรมการศึกษาที่มีต่อความส�ำเร็จการ
บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดภูเก็ต

ขอบเขตการวิจัย

		 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนี้ก�ำหนดขอบเขตการ
ศึกษาเกีย่ วกับ (1) ความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดภูเก็ต มีองค์ประกอบ
ด้านวิชาการ (ACA) ด้านงบประมาณ (BUD) ด้านงานบุคคล
(PER) และด้านบริหารทัว่ ไป (ADM) (2) ภาวะผูน้ ำ� ทีม่ อี งค์
ประกอบด้านความเชือ่ ถือ (TRU) ความคิดสร้างสรรค์ (CRE)
การมีวสิ ยั ทัศน์ (VIS) และ ความซือ่ สัตย์ (HON) (3) การมี
ส่วนร่วม ที่มีองค์ประกอบด้านการตัดสินใจ (DEC) การ
ด�ำเนินงาน (OPE) การรับผลประโยชน์ (BEN) และการ
ประเมินผล (EVA) (4) แรงจูงใจ ที่มีองค์ประกอบด้าน
นโยบายและการบริหารงาน (POL) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (PREL) ความมัน่ คงในการท�ำงาน (JSTA) และ สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน (WENV) และ (5) นวัตกรรมการ
ศึกษา ที่มีองค์ประกอบการใช้สื่อ (COM) เทคนิควิธีสอน
(TTEC) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม (MDEV) และ การติดตาม
ประเมินผล (FOEV)
		 ขอบเขตด้านประชากร คือคณะกรรมการสถานศึกษา
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน 1,179 คน (ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, 2558) และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ สุ ่ ม มาเป็ น ตั ว แทนของ
ประชากร จ�ำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดย
มีขนาดโรงเรียนและสังกัดของโรงเรียนเป็นชั้นภูมิ
		 ขอบเขตด้านเวลาในการท�ำวิจยั ตัง้ แต่เดือนมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2558

ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป
อย่างไรก็ตาม การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่จะประสบผลส�ำเร็จจนเป็นที่พอใจและยอมรับ
ว่ า เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงานในฐานะบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีผลมา
จากปัจจัยหลากหลายประการ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึง
อิทธิพลของ 4 ปัจจัยได้แก่ ภาวะผู้น�ำ การมีส่วนร่วม แรง
จูงใจ และการใช้นวัตกรรมการศึกษา โดยมีแนวคิดและ
งานวิจัย ดังนี้
สมมติฐานการวิจัย
		 แนวคิดด้านภาวะผูน้ ำ� เป็นแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
		 1. รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง เส้ น ของ และศึกษาจากนักวิชาการเพื่ออธิบายถึงรูปแบบในลักษณะ
ตั ว แปรที่ ส ่ ง ผลต่ อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะ ต่างๆ ของภาวะผู้น�ำ Jacobs & Jaques (1990) และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่พัฒนา Northouse (2010) ให้ความหมายภาวะผูน้ ำ� ไว้วา่ หมายถึง
ขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กระบวนการที่ผู้น�ำก�ำหนดเป้าหมายที่มีความหมายต่อการ
		 2. ภาวะผูน้ ำ� การมีสว่ นร่วม แรงจูงใจ และนวัตกรรม ชี้ทิศทางอย่างชัดเจนที่ท�ำให้เกิดความพยามยามของกลุม่
การศึกษาส่งผลต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะ โดยรวม และพร้อมที่จะพยายามผลักดันให้เกิดผลส�ำเร็จ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต
ตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์การ ส�ำหรับงานวิจัยนี้ได้
ใช้แนวคิดและผลงานวิจัยของนักวิชาการเป็นกรอบในการ
การทบทวนวรรณกรรม
คัดเลือกคุณลักษณะของภาวะผูน้ ำ� ซึง่ ประกอบด้วยคุณลักษณะ
		 อุทัย บุญประเสริฐ (2552) ระบุว่า รูปแบบการ 4 ด้าน ได้แก่ ความเชือ่ ถือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีวสิ ยั ทัศน์
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส�ำหรับประเทศไทยที่นิยม และความซือ่ สัตย์สจุ ริต และจากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ใช้ คือ การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา โดยท�ำ ปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำมีอิทธิพลเชิง
หน้าที่ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา บวกต่อความส�ำเร็จของการบริหารงาน ดังเช่น เดชณรงค์
และมีหลักการบริหารที่ประกอบด้วย การกระจายอ�ำนาจ วัฒนพันธุ์ (2551) และโด่งสยาม โสมาภา (2559) ทีล่ ว้ นแล้ว
การมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง และการตรวจสอบ แต่ปรากฏชัดเจนว่า การบริหารงานจนเกิดความส�ำเร็จและ
และถ่วงดุล ซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลนั้นเป็นผลอย่างมากที่ส่งผลมาจากภาวะ
ในการบริหารและคุณภาพของผู้เรียน
การเป็นผู้น�ำของบุคคล
		 ในมิ ติ ข องความส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษา 		 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ มี ก ารน� ำ มาใช้ กั น มากในการ
คือความส�ำเร็จของงานเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ทุ่มเทแรงกาย บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษา
แรงใจการท�ำงานเพื่อโรงเรียนและนักเรียนอย่างเต็มที่ด้วย ประสบความส�ำเร็จ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนทีม่ าท�ำหน้าทีก่ ำ� กับและส่งเสริม
จากการท�ำงานจนงานส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความ กิจการของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการที่จะมีส่วนร่วมกับ
พึงพอใจและความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น ท�ำให้ผู้ ชุมชนในการจัดการศึกษา ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ น ส่งเสริมและ
ปฏิบัติงานเกิดความมัน่ ใจ ความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความ สนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นนั้ น เกิ ด
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตนเองต่อ ประโยชน์สูงสุด Davis & Newstrom (1989) กล่าวว่าการ
ไปได้อย่างเต็มที่และมีความสุขกับการท�ำงานส่งผลดีต่อ มีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้องกับจิตใจและความรู้สึกนึกคิด
การท�ำงานมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีก้ ารบริหารงานของคณะกรรมการ ของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม เป็นแรง
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ กระตุ้นที่ช่วยท�ำให้มีความส�ำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่ม
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หรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการเข้าไป ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
เกีย่ วข้อง ช่วยเหลือ และร่วมรับผิดชอบ Cohen & Uphoff ทํางาน และเป้าหมายของการท�ำงาน (พรทิพย์ คําชาย
(1977) ยังกล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมในการ และ สุดารัตน์ สารสว่าง, 2557; Maharjan, 2012)
พัฒนาไว้ 4 ประการ ได้แก่ การร่วมตัดสินใจ การร่วมด�ำเนินงาน 		 แนวคิดเกีย่ วกับนวัตกรรมการศึกษา ถือเป็นกุญแจ
การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมประเมินผล จาก ส� ำ คั ญ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การ
แนวคิดของการมีส่วนร่วมจึงอนุมานได้ว่า การมีส่วนร่วม เนื่องจากนวัตกรรมเป็นการน�ำเอาสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะอยู่ใน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลต่อความ รูปของความคิด หรือการกระท�ำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามา
ส�ำเร็จการบริหารสถานศึกษา
ใช้ในระบบการศึกษาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่
		 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ กับการบริหารงานสถาน เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้การ
ศึกษา Robbins (1996) ; Luthans(1998) กล่าวว่า แรงจูงใจ บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิด 6
เป็นความตั้งใจของความพยายามของบุคคลในระดับสูง ประสิทธิภาพหรือส�ำเร็จได้ จนเป็นผลส�ำเร็จและเป็นองค์กร
เพื่อมุ่งสู่เป้าแนวคิ
หมายขององค์
เงื่อนไขของความ
นวัตากรรมทางการศึ
ซึ่งถืาอเร็เป็จนในการบริ
ความส�ำเร็หจารจั
หนึ่งดการ
ดเกี่ยวกักบารนวัภายใต้
ตกรรมการศึ
กษา ถือเป น กุแห่ญงแจสํ
คัญ ที่ จําเป น ตกอษา
ความสํ
สามารถที
พ่ ยายามให้
เกิดความพอใจ
ตามความต้
นวัตกรรมการศึ
กษา (McKeown,
เนื่องจากนวั
ตกรรมเป
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นรูปของความคิ
ด หรือการกระทํ
ารวมทั้งสิ2008)
่งประดิในที
ษฐ่นเี้ขามา
แต่ละบุคคล และแรงจูงใจเป็นกระบวนการ เป็นพลังงาน ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาและใช้ แ นวคิ ด ตลอดจนผลงานวิ จั ย ของ
ใชในระบบการศึกษาเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น อันเปนกลไกสําคัญที่ทําใหการ
เป็ น ตั ว ชี้ นํ า และคํ้ า จุ น พฤติ ก รรมและประสิ ท ธิ ภ าพการ นั ก วิ ช าการเป็ น กรอบในการคั ด เลื อ กองค์ ป ระกอบของ
หารงานของคณะกรรมการสถานศึ
้นฐานนวัเกิตดกรรมการศึ
ประสิทธิกภษาจ�
าพหรื
อสํ4าเร็ด้าจนไดได้จนเป
นผลสํ
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นวคิ้นดพืและ
ำนวน
แก่ การสื
อ่ สาราเร็เทคนิ
ค น
องคกจรแห
งนวักตวิกรรมทางการศึ
กษา ซึ่งถืดอเลืเปอนกองค์
ความสําวิเร็ธีสจอน
หนึ่งการพั
ของการใช
วัตกรรมการศึ
กษา (McKeown,
ผลงานวิ
ัยของนั
ชาการเป็นกรอบในการคั
ฒนาสื่อนและการติ
ดตามและประเมิ
นผล 2008)
ประกอบของแรงจู
ง ใจของคณะกรรมการสถานศึ
ก ษา จัยของนั
		 กวิจากผลการทบทวนวรรณกรรมข้
งต้อนกองค
ผูว้ จิ ยปั จึระกอบของ
งน�ำมา
ในที่นี้ผูวิจัยศึกษาและใช
แนวคิดตลอดจนผลงานวิ
ชาการเปนกรอบในการคัดาเลื
ขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร ความ ก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในรูปแบบจ�ำลองความสัมพันธ์ได้
นวัตกรรมการศึกษาจํานวน 4 ดาน ไดแก การสื่อสาร เทคนิควิธีสอน การพัฒนาสื่อ และการติดตามและประเมินผล
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมัน่ คงในการท�ำงาน และ สภาพ ดังภาพ ดังนี้
จากผลการทบทวนวรรณกรรมข
างต
แวดล้อมในการท�ำงาน
ซึง่ มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาพบว่า แรงจู
งใจน ผูวจิ ัยจึงนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในรูปแบบจําลอง
ความสัมพันธไดดังภาพ ดังนี้

ภาพที
รูปแบบความสั
นธโครงสร
งเสวนแปรที
ของตั่สว่งแปรที
่สงผลตำอเร็ความสํ
จการบริหารงานของ
ภาพ
1 รู่ ป1 แบบความสั
มพันมธ์โพัครงสร้
างเชิงเส้างเชิ
นของตั
ผลต่อความส�
จการบริาเร็
หารงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึ
ษาขั
		 สถานศึ
กษาขั้นพื้นฐานในจังกหวั
ดภูน้ เก็พืต้นฐานในจังหวัดภูเก็ต

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ มีประชากรในการศึกษา เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 8
สังกัด ไดแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

และทดลองใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
		 การวิจยั นี้ มีประชากรในการศึกษา เป็นคณะกรรมการ ตัวอย่างจริง จ�ำนวน 100 คน โดยการหาสัมประสิทธิ์
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน 8 สังกัด ได้แก่ แอลฟาตามวิธีของครอนบาค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต 0.895, 0.894, 0.913, 0.889 และ 0.907 ตามล�ำดับ ค่า
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 14 สังกัด อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อโดยใช้ t-test โดยแบ่งกลุ่มสูงและ
การศึกษาพิเศษ สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดองค์การปกครอง กลุ่มต�่ำออกเป็นกลุ่มละ 25% แล้วทดสอบโดยใช้ t-test
ส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต สังกัดเทศบาลเมือง ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต�่ำผลพบว่า
ป่าตอง และสังกัดเทศบาลต�ำบลเชิงทะเล รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ แสดงว่าเครื่องมือ
1,218 คน และผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ การวิจัยมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยใช้ขนาดโรงเรียนและสังกัดของโรงเรียนเป็นชัน้ ภูมิ แล้ว 		 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ท�ำการสุ่มรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน ในเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยส่งคณะ
จังหวัดภูเก็ตจ�ำนวน 400 คนด้วยวิธีการจับสลากตาม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
สั ด ส่ ว นของจ� ำ นวนประชากรแต่ ล ะขนาดโรงเรี ย นและ ติดตามจนได้รบั แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์กลับคืนมาครบถ้วน
สังกัด ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 จ�ำนวนประชากร และจ�ำนวนตัวอย่างทีจ่ ำ� แนกตามขนาดโรงเรียนและสังกัดของโรงเรียน
		
สังกัด

โรงเรียนขนาดเล็ก
ประชากร ตัวอย่าง

สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต)
279
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 14 (สพม.14)
สังกัดการศึกษาพิเศษ
9
สังกัดการศึกษาเอกชน
117
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) 9
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต (ทน.ภูเก็ต)
สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง (ทม.ป่าตอง)
9
สังกัดเทศบาลต�ำบลเชิงทะเล (ทต.)
รวม (คน)				
423

โรงเรียนขนาดใหญ่
ประชากร ตัวอย่าง

รวม
ประชากร ตัวอย่าง

92

270

89

549

181

3
38
3
3
139

105
15
210
60
105
15
15
795

34
5
69
20
34
5
5
261

105
24
327
69
105
24
15
1,218

34
8
107
29
34
8
5
400

		 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบ่งออก
เป็น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 –
ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามความส�ำเร็จการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาวะผู้น�ำ การมี
ส่วนร่วม แรงจูงใจ และนวัตกรรมการศึกษา ตามล�ำดับ ซึ่ง
มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถาม
ดังกล่าวได้ท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วย
ค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน

		 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด�ำเนินการดังนี้
(1) วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อพิจารณาลักษณะการ
แจกแจงของตัวแปร ด้วยค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล และ (2) วิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน (OPE) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
		 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มากที่สุด ส่วนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม (MDEV) ที่เป็นองค์
มาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และ สัมประสิทธิ์สห ประกอบของนวัตกรรมการศึกษา ก็ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ส�ำหรับในส่วนของความส�ำเร็จการ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
		 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่ง บริหารงานด้านวิชาการ (ACA) และด้านงบประมาณ (BUD) ก็
วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ส�ำหรับค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง
ค่าความโด่ง และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ปรากฏดังตารางที่ 2 ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้น�ำของคณะ (kurtosis) ที่ปรากฏในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค่าของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตด้านความ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าอยู่ในช่วง -3.0 ถึง +3.0
ซื่อสัตย์ (HON) เป็นตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาที่ ซึ่งหมายถึงการกระจายของข้อมูลแบบปกติ (Kline, 2005)
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นโยบายและการบริหาร นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
งาน (POL) และ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (PREL) ที่ เพียร์สัน ผลพบว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์
เป็นองค์ประกอบของแรงจูงใจของคณะกรรมการสถาน กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของการมีส่วนร่วม ตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสมที่จะน�ำมาวิเคราะห์ใน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงในล�ำดับต่อไป
พบว่าการมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์ (BEN) และ การ
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
		 ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (n = 400)
		
ACA
BUD
PER
ADM
TRU
CRE
VIS
HON
DEC
OPE
BEN
EVA
POL
PREL
JSTA
WENV
COM
TTEC
MSEV
FOEV
Mean
S.D.
SKEW.
KURT.

ACA BUD PER ADM TRU CRE VIS HON DEC OPE BEN EVA POL PREL JSTA WENV COM TTEC MSEV FOEV
1																			
.649* 1																		
.568* .712* 1																	
.651* .710* .746* 1																
.433* .459* .393* .496* 1															
.492* .487* .473* .526* .805* 1														
.436* .487* .476* .502* .747* .802* 1													
.283* .251* .260* .290* .552* .505* .405* 1												
.407* .337* .397* .472* .477* .535* .552* .317* 1					
						
.505* .472* .459* .557* .524* .601* .585* .446* .770* 1										
.469* .434* .409* .419* .472* .553* .541* .387* .517* .543*
1									
.397* .295* .283* .404* .502* .462* .466* .428* .566* .598* .595* 1								
.529* .412* .413* .449* .491* .544* .472* .405* .470* .567* .666* .622*
1							
.341* .310* .341* .297* .403* .397* .329* .321* .290* .290* .530* .473* .606* 1						
.307* .244* .246* .316* .361* .339* .207* .361* .255* .339* .396* .493* .624* .568* 1					
.291* .283* .282* .305* .365* .414* .450* .217* .323* .280* .494* .410* .499* .520* .422* 1				
.486* .367* .283* .394* .357* .420* .369* .307* .377* .381* .536* .527* .587* .536* .504* .682* 1			
.413* .419* .348* .385* .399* .475* .454* .261* .327* .373* .502* .484* .518* .552* .419* .648* .728* 1		
.480* .497* .473* .407* .429* .537* .559* .227* .397* .457* .574* .454* .556* .494* .352* .622* .616* .751* 1
.499* .418* .385* .472* .409* .489* .408* .251* .369* .414* .493* .511* .564* .525* .526* .523* .653* .722* .655* 1
4.29 4.26 4.15 4.16 4.15 4.13 4.05 4.53 4.02 4.24 4.36 4.20 4.38 4.36 4.24 4.08 4.14 4.09 4.25 4.13
.453 .532 .594 .537 .465 .501.508 .508 .394 .721 .545 .511 .576 .510 .479 .504 .533 .496 .514 .547 .576
-1.018 -1.286 -1.296 -.949 -.972 -1.125 -1.134 -.998 -1.265 -1.176 -.900 -.815 -1.093 -.405 .020 -.859 -.800 -.645 -.933 -.754
1.324 2.004 2.150 1.049 1.975 2.121 1.930 1.413 2.057 1.228 .343 1.661 1.413 .150 -.373 1.658 2.226 .898 1.057 1.833

* หมายถึง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value <.05)
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ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์โมเดลการวัดความส�ำเร็จการบริหาร
งาน ภาวะผูน้ ำ� การมีสว่ นร่วม แรงจูงใจ และ นวัตกรรม
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดภูเก็ต
			ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดส�ำหรับตัวแปรแฝง
แต่ละตัว ดังตารางที่ 3 ปรากฏว่า ทุกโมเดลการวัดส�ำหรับ
ตั ว แปรแฝงแต่ ล ะตั ว มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ทกุ ตัวแปร ทัง้ นีม้ คี า่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบของแต่ละ
ตัวแปรเป็นดังนี้

		 ตัวแปรแฝงความส�ำเร็จการบริหารงาน (SUCC) ที่
ประกอบด้วย 1) ด้านวิชาการ (ACA) (2) ด้านงบประมาณ
(BUD) (3) ด้านงานบุคคล (PER) และ (4) ด้านการบริหาร
ทัว่ ไป (ADM) โดยพบว่ามีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(λ) อยู่ระหว่าง .79 – .87 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และตัวแปรด้านงานบุคคล (PER) มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ .87

ตาราง 3 ผลวิเคราะห์โมเดลการวัดความส�ำเร็จการบริหารงาน ภาวะผู้น�ำ การมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และ นวัตกรรม
		 การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต
โมเดลการวัด

ตัวแปรสังเกตได้

น�้ำหนักองค์ประกอบ(λ)

R2

.79*
.82*
.87*
.86*

.741
.764
.774
.624

ความส�ำเร็จการบริหารงาน
(SUCC)

ด้านวิชาการ (ACA)
ด้านงบประมาณ (BUD)
ด้านงานบุคคล (PER)
		ด้านบริหารทั่วไป (ADM)

χ2 = .506, df = 1, p-value = .477, GFI = .999, AGFI = .994, CFI = 1.000, NFI = 1.000, RMR = .001, RMSEA = .000
ภาวะผู้น�ำ (LEAD)		

ความเชื่อถือ (TRU)				
ความคิดสร้างสรรค์ (CRE)
การมีวิสัยทัศน์ (VIS)
ความซื่อสัตย์ (HON)

.86*		
.93*
.87*
.52*

.737
.871
.755
.265

χ2 = 7.175, df = 1, p-value = .007, GFI = .992, AGFI = .916, CFI = .994, NFI = .993, RMR = .003, RMSEA = .075
การมีส่วนร่วม (PART)		
						
						
						
χ2 = .043, df = 1, p-value

การตัดสินใจ (DEC)				
.85*			
.728
การด�ำเนินงาน (OPE)			
.90*			
.815
การรับผลประโยชน์ (BEN)			
.63*			
.401
การประเมินผล (EVA)			
.68*			
.460
= .835, GFI = 1.000, AGFI = .999, CFI = 1.000, NFI = 1.000, RMR = .000, RMSEA = .000

แรงจูงใจ (MOTI)			
นโยบายและการบริหารงาน (POL)		
.80*			
.644
						
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (PREL)		
.76*			
.572
						
ความมั่นคงในการท�ำงาน (JSTA)		
.75*			
.558
						
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (WENV)		
.63*			
.399
2
χ = 5.128, df = 2, p-value = .077, GFI = .994, AGFI = .970, CFI = .995, NFI = .991, RMR = .004, RMSEA = .061
นวัตกรรมการศึกษา (INNO) การใช้สื่อ (COM) 				
.81*			
.660
						
เทคนิควิธีสอน (TTEC) 			
.92*			
.851
						
การพัฒนาสื่อนวัตกรรม (MDEV) 		
.82*			
.678
						
การติดตามประเมินผล (FOEV)			
.81 			
.653
2
χ = 6.237, df = 2, p-value = .044, GFI = .993, AGFI = .964, CFI = .996, NFI = .994, RMR = .004, RMSEA = .071

* หมายถึง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value <.05)
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		 นอกจากนั้นแล้ว ตาราง 3 ยังบ่งชี้ว่า ตัวแปรแฝง
จ�ำลองภาวะผู้น�ำ (LEAD) ที่ประกอบด้วย (1) ความเชื่อถือ
(TRU) (2) ความคิดสร้างสรรค์ (CRE) (3) การมีวิสัยทัศน์
(VIS) และ (4) ความซื่อสัตย์ (HON โดยพบว่ามีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (λ) อยู่ระหว่าง .52 – .93 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และตัวแปรความคิดสร้างสรรค์
(CRE) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ
.93 ตัวแปรแฝงการมีสว่ นร่วม (PART) ที่ประกอบด้วย (1)
การตัดสินใจ (DEC) (2) การด�ำเนินงาน (OPE) (3) การรับ
ผลประโยชน์ (BEN) และ (4) การประเมินผล (EVA) โดย
พบว่ามีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) อยู่ระหว่าง
.63 – .90 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และตัวแปร
การด�ำเนินงาน (OPE) มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงทีส่ ดุ เท่ากับ .90
		 ตัวแปรแฝงแรงจูงใจ (MOTI) ที่ประกอบด้วย (1)
นโยบายและการบริหารงาน (POL) (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (PREL) (3) ความมั่นคงในการท�ำงาน (JSTA) และ
(4) สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (WENV) โดยพบว่ามีคา่
น�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) อยู่ระหว่าง .63 – .80
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรนโยบาย
และการบริหารงาน (POL) มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงที่สุด เท่ากับ .80
ตัวแปรแฝงนวัตกรรมการศึกษา (INNO) ที่ประกอบ
ด้วย (1) การสื่อสาร (COM) (2) เทคนิควิธีสอน (TTEC)
(3) การพัฒนาสื่อ (MDEV) และ (4) การติดตามและ
ประเมินผล (FOEV) โดยพบว่ามีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (λ) อยู่ระหว่าง .81 – .92 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรเทคนิควิธีสอน (TTEC) มี
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด เท่ากับ .92
		 ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์รูป แบบความสัม พัน ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จการ
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บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดภูเก็ต
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
ระดับดี (χ2 = 313.465,df = 117, p-value = .000, Relative χ2 = 2.679, RMR = .011, RMSEA = .063, GFI =
0.936, AGFI = 0.915, NFI = 0.953, IFI= 0.970, CFI =
0.969) โดยมีคา่ สัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์เท่ากับ .487 แสดง
ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุในรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งหมดอัน
ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� (LEAD) การมีสว่ นร่วม (PART) แรงจูงใจ
(MOTI) และนวัตกรรมการศึกษา (INNO) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความส� ำ เร็ จ การบริ ห ารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตได้
ร้อยละ 48.7 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51.3 เป็นสาเหตุของ
ตัวแปรอืน่ ๆ ทีง่ านวิจยั นีไ้ ม่ได้ศกึ ษา ดังภาพที่ 2 และตาราง 4
		 นอกจากนั้น ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดภูเก็ต (ภาพที่ 2 และตารางที่
4) แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ำ� (LEAD) การมีสว่ นร่วม (PART)
และนวัตกรรมการศึกษา (INNO) เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แรงจูงใจ (MOTI)
พบว่าเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีต้ วั แปรเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อ
ความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดภูเก็ตสูงสุด คือ ตัวแปรภาวะผูน้ ำ� (LEAD)
โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .34 รองลงมา คือ ตัวแปรนวัตกรรม
การศึกษา (INNO) โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .28 และ ตัวแปร
การมีสว่ นร่วม (PART) โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .22 ตามล�ำดับ

คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในจั ง หวั ด ภู เก็ ต สู งสุ ด คื อ ตั ว แปรภาวะผู นํ า (LEAD) โดยมี ค าอิ ท ธิ พ ล
เทากับ .34
ตัวแปรนวักตวิกรรมการศึ
คาอิ2560
ทธิพลเทากับ .28 และ ตัวแปรการมีสวน
30 รองลงมา
วารสารคือสมาคมนั
จัย ปีที่ 22 กฉบัษา
บที่ (INNO)
2 พฤษภาคมโดยมี
- สิงหาคม
รวม (PART) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ .22 ตามลําดับ

ภาพ 2 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการ
ภาพที่ 2สถานศึ
รูปแบบความสั
มพันงธหวัโครงสร
งเสอนงกัของตั
แปรที
		
กษาขั้นพื้นฐานในจั
ดภูเก็ตทีา่สงเชิ
อดคล้
บข้อมูลวเชิ
งประจั่สกงษ์ผลตอความสําเร็จการบริหารงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

ตาราง 4 ค่าอิทธิพล และสถิติทดสอบตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อความส�ำเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการสถาศึกษา		
้นฐานในจัตงิทหวัดสอบตั
ดภูเก็ต วแปรเชิงสาเหตุที่มีตอความสําเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการ
ตารางที่ 4			
คาอิทธิพขั้นลพืและสถิ
		
ความส�ำเร็จการบริหารงาน (SUCCESS)
สถานศึกษาขัน้ ตัพืวแปร
้นฐานในจั
งหวัดภูเก็ต
		
β
S.E
P-value
ตัวแปรผล
ความสําเร็จC.R.
การบริหารงาน (SUCCESS)
ภาวะผู
้น�ำ (LEAD)
5.027
.121S.E
.000 P-value
ตัวแปรเชิ
งสาเหตุ
C.R.
 .34*
การมีส่วนร่วม (PART)
.22*
2.145
.093
.032
ภาวะผูนํา (LEAD)
.34*
5.027
.121
.000
แรงจูงใจ (MOTI)
.06
.485
.117
.628
การมีนวั
สวตนร
วม (PART)
.22*.28*
2.145
.032
กรรมการศึ
กษา (INNO)
3.325
.067.093
.000
2
มประสิ
ทธิ์การพยากรณ์ (R )
แรงจูงสัใจ
(MOTI)
.06 .487
.485
.117
.628
2
2
Relative χ = 2.679,
นวัตกรรมการศึกษา (INNO)χ = 313.465, df = 117,
.28*p-value = .000, 3.325
.067RMR = .011,
.000
2RMSEA = .063, GFI = 0.936, AGFI = 0.915, NFI = 0.953, IFI= 0.970, CFI = 0.969
สัมประสิทธิ์การพยากรณ (R )
.487
* หมายถึง มีนัยส�ำคัญ2ทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value <.05)
χ = 313.465, df = 117, p-value = .000, Relative χ2 = 2.679, RMR = .011,
		 นอกจากนั
้น ผลการวิ
เคราะห์
ธ์ จังNFI
หวัด=ภู0.953,
เก็ต ปรากฏค่
าสัมCFI
ประสิ=ท0.969
ธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
RMSEA
= .063,
GFIร=ูปแบบความสั
0.936, AGFIมพั=น0.915,
IFI= 0.970,
นของตัวตแปรที
ำเร็จ<.05)
การ ตัวแปรแฝงภายนอก ดังตาราง 5
* หมายถึโครงสร้
ง มีนัยาสํงเชิาคังญเส้ทางสถิ
ิที่ระดั่ส่งบผลต่
.05อความส�
(p-value
บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

นอกจากนั้น ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรที่สงผลตอ
ความสําเร็จการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ปรากฏคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงภายนอก ดังตารางที่ 5
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ตาราง 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก
ตัวแปร
การมีส่วนร่วม (PART)
แรงจูงใจ (MOTI)
นวัตกรรมการศึกษา (INNO)

ภาวะผู้น�ำ (LEAD)
การมีส่วนร่วม (PART)
.70*		
-.06
-.39*
.06
-.16*

แรงจูงใจ (MOTI)
-.16*

* หมายถึง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value <.05)
		 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝงภายนอก
ภาวะผู้น�ำ (LEAD) และ การมีส่วนร่วม (PART) มีความ
สัมพันธ์ต่อกันทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในขณะที่การมีส่วนร่วม (PART) ได้มีความสัมพันธ์ทาง
ลบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 กับแรงจูงใจ (MOTI)
และ นวัตกรรมการศึกษา (INNO) นอกจากนี้ แรงจูงใจ
(MOTI) และ นวัตกรรมการศึกษา (INNO) ก็มีความสัมพันธ์
ทางลบต่อกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

		 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ ความเชื่อถือ ความ
ซื่อสัตย์ และ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงสุดต่อความส�ำเร็จของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2557) ที่
น�ำเสนอไว้ว่า ในองค์กรหน่วยงานต่างๆ ผู้น�ำเป็นบุคคลที่มี
ความส�ำคัญที่สุดต่อความส�ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร
ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้น�ำและมีความเป็นผู้น�ำจะท�ำให้องค์กร
ด�ำเนินไปอย่างบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ และน�ำพา
หน่วยงานไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า ผูน้ ำ� ต้องมีความสามารถใน
การสร้างวิสยั ทัศน์ ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายอย่างชัดเจน
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้บุคคลได้ใช้
ศักยภาพของตนเองในการท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดังที่ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) กล่าวว่าผู้น�ำจะมีความ
สามารถในการจูงใจ หรือน�ำบุคคลอื่นๆ ด้วยวิสัยทัศน์ โดย
วิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อย่างท้าทาย และสร้างสรรค์
นอกจากนั้ น ความเชื่ อ ถื อ เป็ น ส่ ว นประกอบที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ภาวะผู้น�ำที่ดี ซึ่งผู้น�ำที่จะได้รับความเชื่อถือจะต้องเกิดจาก

พฤติกรรม คุณค่า คุณลักษณะ และความสามารถทีแ่ สดงออก
ต่อผู้ตาม (Russell, & Stone, 2002) ยิ่งกว่านั้นความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส�ำคัญของภาวะผู้น�ำ
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการรวมกันของความซื่อตรงและ
ความไว้วางใจ (Northouse,2010) ผลการวิจัยนี้มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เดชณรงค์ วัฒนพันธุ์ (2551) ที่
ศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ภี าวะ
ผู้น�ำด้านการมีวิสัยทัศน์มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคกลาง เช่นเดียวกับงาน
วิจัยของ โด่งสยาม โสมาภา (2559) ที่ศึกษาถึงภาวะผู้น�ำ
พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จของการบริหารงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ
สามารถของผูน้ ำ� ในการสร้างวิสยั ทัศน์ สามารถก�ำหนดทิศทาง
และเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตขององค์การ กระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กระตุ้นการท�ำงานเป็นทีม
กระตุ้นให้บุคลากรได้ใช้ ศักยภาพในการท�ำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เป็นแบบอย่างทีด่ ี มีความซือ่ สัตย์และยึดมัน่
สิ่งที่ถูกต้องในการท�ำงาน มีการประพฤติตนดีปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ดังนัน้ คุณลักษณะดังกล่าว
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต
จึงได้มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต
		 ผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่มีองค์
ประกอบหลักที่ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน การมีสว่ นร่วม
ในการรับผลประโยชน์ และ การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Galyon,
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Heaton, Best, & Williams, (2015) ที่กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมในการท�ำงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานและการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของ
การท� ำ งานนอกจากจะขึ้ น อยู ่ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ท�ำงานแล้ว ยังขึน้ อยูก่ บั หลายองค์ประกอบ ได้แก่ การสร้าง
แรงจูงใจ ความสามารถ และข้อจ�ำกัดทางสถานการณ์ ซึ่ง
สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นให้ ทั้ ง ตั ว บุ ค คลและองค์กร
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่มี
ลักษณะการมีส่วนร่วมได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ชักน�ำ
และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล
ชมรม สมาคมและองค์กรต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกันด้วยความสมัครใจโดย
ไม่ถกู บังคับ (Davis & Newstrom, 1989) ดังนัน้ คุณลักษณะ
ดั ง กล่ า วของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานใน
จังหวัดภูเก็ตจึงมีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงาน
		 นวัตกรรมการศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส�ำเร็จของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดภูเก็ต โดยมีองค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญ 4 ประการ
ได้แก่ การใช้สื่อ เทคนิควิธีสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และ การติดตามประเมินผล จากผลการศึกษาพบว่าส่งผล
ต่อความส�ำเร็จการบริหารงาน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
McKeown (2008) และ Robbins, & Coulter (2015) ที่
กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นกุญแจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จอย่างต่อ
เนือ่ ง ดังทีร่ บั รูก้ นั อย่างกว้างขวางว่านวัตกรรมเป็นกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์ที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งใน
แง่ของการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผูเ้ รียน
ท�ำให้การศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีนิสัยนวัตกรรมย่อมส่งผลให้การบริหารงาน
ประสบความส�ำเร็จ เป็นองค์กรทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีศักยภาพพร้อมในการแข่งขัน และ
สร้างคุณค่าแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส�ำเร็จของการบริหารงาน
		 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว่าแรงจูงใจของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็น
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของการบริ ห ารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการวิจัยในส่วนนี้ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้องค์กรที่ประสบความ
ส�ำเร็จย่อมเกิดจากองค์กรมีระบบการบริหารงานที่ดี แต่ใน
ขณะเดียวกันองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องอาศัย
บุคลากรภายในที่มีความเต็มใจทุ่มเทความรู้ความสามารถ
และมีความผูกพันต่อองค์กร อุทิศตนในการท�ำงาน หลัก
การในการกระตุ้นหรือจูงใจบุคลากรให้เกิดความพอใจใน
การงานสูงสุด เมื่อพวกเขารู้สึกพึงพอใจในการท�ำงานย่อม
พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อคุณภาพของงาน (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2555)
นอกจากนี้ แ ล้ ว แรงจู ง ใจยั ง เป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในตัวบุคคลที่มีสิ่งมากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผล
การปฏิบัติงานมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คนพยายาม
ท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
แต่การท�ำให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว จะต้องขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การจูงใจ
ความสามารถ และข้อจ�ำกัดทางสถานการณ์ ดังนัน้ อาจเป็น
ไปได้วา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดภูเก็ต
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตอยู่แล้ว ไม่ได้มีความต้องการเพื่อความอยู่รอด
การมีสัมพันธภาพ หรือแม้แต่ความเจริญก้าวหน้า ตาม
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer และถ้าหากพิจารณา
จากระดับแรงจูงใจในแต่ละด้านแล้วก็พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี แ รงจู ง ใจอยู ่ ใ น
ระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ความส�ำเร็จของการบริหารงาน
จึงไม่ได้เกิดมาจากปัจจัยที่ต้องอาศัยแรงจูงใจในการท�ำงาน
แต่อย่างใด ซึ่งผลการวิจัยในส่วนนี้ปรากฏว่าไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ พรทิพย์ คําชาย และ สุดารัตน์ สารสว่าง
(2557) และ Maharjan (2012)

ข้อเสนอแนะ

		 ข้อเสนอการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัด
ภูเก็ตควรเลือกจากผูท้ มี่ ลี กั ษณะการเป็นภาวะผูน้ ำ� โดยเฉพาะ
คุณลักษณะย่อยทีส่ ำ� คัญทีค่ วรต้องมี หรือส่งเสริมให้มี ได้แก่
ความเชื่อถือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ และ
ความซื่อสัตย์ หรือ ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น�ำ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ ทักษะการคิด
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สร้างสรรค์ และการมีคุณลักษณะของความซื่อสัตย์ให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตเพื่อ
เสริ ม สร้ า งการบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
		 2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตควรต้อง
จัดหาให้มนี วัตกรรมการศึกษาให้พร้อมในสถานศึกษา ทัง้ ใน
ด้านการใช้สื่อ เทคนิควิธีการสอน การพัฒนาสื่อ และการ
ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม กล่าวคือ คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตควรต้องมี
การจัดให้มีการอบรม หรือการส่งเสริม หรือการท�ำงาน
เชิงรุกที่จะช่วยให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาสื่อให้มีความ
ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รวมทั้งต้อง
มีกระบวนการก�ำกับติดตามให้มีการใช้สื่ออย่างจริงจัง และ
ต้ อ งมี ก ลไกในการติ ด ตามและการประเมิ น ผลการใช้
นวัตกรรมให้ทั่วถึงด้วย
		 3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตควรต้อง
สรรหาคณะกรรมการจากผู้ที่มีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม
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ในการบริหารงาน ทั้งในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งนี้เพราะการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการในทุกๆ ด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จของการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยต่อไป

		 การท� ำ วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรให้ ค วามส� ำ คั ญกั บการ
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของภาวะผู ้ น� ำ
ประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ควรให้ความส�ำคัญ
ในการศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรู้ นวัตกรรมที่
ส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างไรเพื่อน�ำผล
การศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบันและอนาคต
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