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											การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา/ตรวจสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน/และน�าเสนอรูป

แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา	ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน		กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร		ปีการศึกษา	2554		จ�านวน	600	คน		ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั	และการวิเคราะห์เส้น

ทาง	 ผลการวิจัยพบว่า	 	 1)	 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	คือ	องค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู้บริหารสถานศึกษา	องค์

ประกอบด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้าน

สมรรถนะประจ�า	สายงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	และด้านประสทิธิผลของโรงเรยีน		2)	ผลการตรวจสอบรปูแบบ

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพบว่า	ค่าสถิติเป็นไปตามข้อตกลง	คือ	Chi-square=348.74,	p-value	=	0.21,	df	

=195,	RMSEA=	0.03,	

	 สรปุได้ว่าข้อมลูเชงิประจกัษ์สอดคล้องกบัรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มาโดยผูว้จิยัพบว่า ทกุองค์ประกอบทีน่�ามา

ศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของรูปแบบโครงสร้างนี้	 และ	 3)	 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ

สมรรถนะ	ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีนสรปุได้คอื	ประสทิธผิลของโรงเรยีนทีเ่กดิข้ึนตาม

สมรรถนะของผูบ้รหิารได้รบัอิทธพิลทางตรงเชงิบวกมาจากปัจจัยส�าคญั	3	ด้านคอื	ด้านสมรรถนะหลักของผูบ้รหิาร

โรงเรียน	 	 (Direct	 Effect	 or	 DE=0.97)	 ด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	 (DE=0.82)	 และด้านภูมิหลังของผู้บริหาร

โรงเรียน	 (DE=0.32)	 ในท�านองเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านภูมิหลังของผู้บริหารและด้าน

สถานการณ์ที่เก่ียวข้องโดยส่งผ่านปัจจัยด้านสมรรถนะผู้บริหารและปัจจัยทั้งหมดสามารถท�านายประสิทธิผลของ

โรงเรียนได้ร้อยละ	81		อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ: 	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง	สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา		ประสิทธิผลของโรงเรียน	

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณบดีคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์ที่ปรึกษา	
3	รองศาสตราจารย์	ประธานสาขาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์ที่ปรึกษา	
4	ผู้ช่วยศาตราจารย์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์ที่ปรึกษา
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ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	study	were	to	develop,	to	test	and	to	present	the	Structural	Model	

Development	 of	 Administrators’	 Competencies	 toward	School	 Effectiveness	 (ACSE).	 Sixty-hundred	

subjects	of	this	study	were	drawn,	with	the	multi-stage	random	sampling,	from	both	school	administra-

tors	and	teachers	at	the	primary	schools	under	Offiffiices	of	Primary	Education	Service	in	Sakon	Nakhon	

provincial	areas,	in	academic	year	2011.	The	following	Statistics	were	applied:	frequency,	percentage,	

mean,	standard	deviation,	Pearson’s	product	moment	correlation	coeffififfiicient	,	and	path	analysis.	Research	

results	were	as	 follows:	1)	Structural	 relationship	model	of	 the	ACSE	consisted	of	5	components,	

namely	background	of	school	administrators,	situation	concerning	with	school	administrators,	compe-

tencies	of	school	administrators,	and	school	effectiveness;	2)	As	a	result	of	model	testing,	it	revealed	

the	empirical	data	related	with	the	model	and	statistical	assumptions,	and	those	statistical	values	as	

Chi-square	=	348.74,	p-value	=	0.21,	df	=195,	RMSEA=	0.03;	and	3)	For	 the	structural	 relationship	

model	of	 the	ACSE,	 it	could	be	concluded	as	 follows:	School	effectiveness	with	 the	administrator	

competencies	got	the		positive	direct	effects	from	crucial	categories:	school	administrator	competencies	

(Direct	Effect	or	DE=0.97),	Situation	concerning	with	school	administrators	(DE=0.82),	and	competencies	

of	background	and	situation	concerning	with	school	administrators	through	category	of	administrator	

competencies.	Those	categories	could	explained	the	variance	of	school	effectiveness	at	the	81	percent,	

and	at	the	.05	level	of	signififfiicance.

Keywords: 	structural	equation	model,	administrators’	competencies,	school	effectiveness	

ความส�าคญัของปัญหา
	 พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิ พ.ศ.2542		

แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.	ศ.	2545		และ	(ฉบบัที	่3)	

พ.ศ.2553 การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.	

2544 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.	

2551 ส่งผลให้เกดิ	 การเปลีย่นแปลงทัง้ด้านการบรหิาร

สถานศกึษา ด้านหลกัสตูร ด้านการเรยีนการสอน		และ

ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา	 จากผลการประเมิน การ

ปฏิรปูการศึกษาท่ีผ่านมา	 พบว่ายังมปัีญหาหลายเรือ่งท่ี

จ�าเป็นต้องเร่งพฒันาปรบัปรงุและ	ต่อยอด	โดยเฉพาะด้าน

คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา	 ศึกษานิเทศก์	 ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	 เห็นได้ชัดว่าการบริหารสถาน

ศึกษาเป็นส่ิงท่ีต้องท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมี

คณุภาพและมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ปัญหาต่าง	ๆ 	ได้รบัการ

แก้ไขทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 	 นอกจากนี้จากกรอบ

นโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของชาตซิึง่หน่วยงาน

ทางการศึกษาต้องด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ตดิตามประเมนิผลการจดัการศกึษาเป็นระยะๆอย่างต่อ

เนื่อง พบประเด็นที่มีความก้าวหน้าและที่เป็นปัญหาที่

ต้องเร่งด�าเนินการพฒันา	โดยเฉพาะด้านคณุภาพผูเ้รยีน	

ผู้บริหารสถานศึกษา	 	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ	 สถานศึกษาไม่ได้

มาตรฐาน	 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิต์�า่	 	 ขาดคุณลกัษณะทีพ่งึ

ประสงค์	 	 รวมทัง้ขาดทกัษะการคดิวเิคราะห์	 ความใฝ่รู้

และแสวงหาความรู	้(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	

2552,	 หน้า	 1-2)	 	 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่ง

ชาต	ิ	ฉบบัที	่11	และวสิยัทศัน์ประเทศไทย	2570		มุง่เน้น

การพัฒนาคุณภาพของประชากรให้เข้มแข็งและทั่วถึง	

รัฐบาลให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาการศึกษาเรื่อยมา	
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ในช่วงที่ผ่านมาจะประสบความส�าเร็จด้านการปรับ

โครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น	 มีระบบการ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาทีช่ดัเจน		แต่การพฒันาใน	มติิ

ด้านคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานนับเป็นสิ่งท่ีมีความ

ส�าคัญที่ต้องด�าเนินการเร่งด่วน	 โดยเฉพาะการพัฒนา

คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งการลงทุนด้านการ

ศึกษาและการเรียนรู ้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับ	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2552,	

หน้า	 1-5)	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 และ

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานได้ก�าหนด

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาบคุคลโดยยดึหลกัสมรรถนะให้

สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาข้าราชการของส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนา

บคุลากรทางการศกึษาให้มวิีทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ

โดยพจิารณาจากสมรรถนะในการปฏิบตังิาน		ซ่ึงประกอบ

ด้วย	สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ�าสายงาน	(เรชา		

ชสูวุรรณ,	2550,	หน้า	3)							

	 ดงันัน้โรงเรยีนจะมปีระสทิธผิลหรอืไม่ขึน้อยู่กบั

ปัจจยัทีส่�าคัญคอื	สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา	จาก

การวเิคราะห์งานวจิยัทางการบรหิารการศกึษาของศกัดิ์

ไทย	 สรุกจิบวร	 (2549)	 ได้จดักลุม่และประเภทของงาน

วจิยัเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาจากงานวจิยั	วิทยานิพนธ์	

ปรญิญานพินธ์ และ	Dissertation	Abstracts	Interna-

tional	จ�านวน	1,719	เร่ือง	พบว่า		ยังมงีานวิจยัเก่ียวกับ

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ตวัแปรหรอืปัจจยัในหลกัการ

แนวคิดและทฤษฎีหรือเทคนิคทางการบริหารการศึกษา

เพือ่พฒันารปูแบบ แนวทางการประยกุต์ใช้ไม่มาก อกี

ทัง้ยงัไม่พบงานวจิยัเก่ียวกบัเรือ่งการพฒันารปูแบบความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 ประกอบกับ

ปัจจบุนัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้

ความส�าคญัต่อ	การพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศึกษา

โดยพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อสนองนโยบายส�าคัญของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งเป็น

หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน และสนองต่อการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีส่อง	

ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นผูอ้�านวยการสถานศกึษาจงึสนใจทีจ่ะ

ศกึษาเรือ่งการพฒันารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง

เส้นของสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรยีน	ซึง่จะเป็นข้อมูลท่ีส�าคญัอย่างย่ิง

ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ให้

ปฏบิติังานในโรงเรยีนได้อย่างมีประสทิธผิลต่อไป		

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
	 1.เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน

ศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน		

	 2.เพือ่วิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัระหว่าง

องค์ประกอบคัดสรรกับปัจจัยตามรูปแบบความสัมพันธ์

โครงสร้าง		เชงิเส้นของสมรรถนะผู้บรหิารสถานศกึษาที่

ส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีน

	 3.เพือ่น�าเสนอรปูแบบทีม่ปีระสทิธผิลของความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน

ศกึษา ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน

ขอบเขตของการวจิยั
	 การวิจัยครั้งน้ีศึกษารูปแบบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชงิเส้นของสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศึกษาท่ีส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์

ผูท้รงคณุวุฒแิละศกึษาโรงเรยีนดเีด่น	 เพือ่จดัท�าร่างรปู

แบบและพัฒนารูปแบบ รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร

สถานศกึษาและครใูนส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาจงัหวดัสกลนคร	ปีการศกึษา	2554	เพือ่ตรวจสอบ

สมมตฐิานของการวจิยั	กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยใช้วธิกีารสุม่

แบบหลายขัน้ตอน	(Multi-stage	Random		Sampling)	

ตัวแปรท่ีศึกษา	 คือ	 ตัวแปรแฝงภายนอก	 ได้แก่ องค์

ประกอบด้านภูมิหลังของ ผู้บริหารสถานศึกษา	 องค์

ประกอบด้านสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้อง	 ตวัแปรแฝงภายใน	

ได้แก่	 สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ�าสายงานของผู้

บรหิารสถานศึกษา และประสทิธผิลของโรงเรยีน	

สมมติฐานการวจิยั
	 1.ทุกองค์ประกอบที่น�ามาใช้ในการศึกษาของ

แต่ละปัจจัย สามารถใช้เป็นองค์ประกอบส�าคญัตามรปู

แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้

บรหิารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีน

	 2.องค์ประกอบและปัจจยัทกุตวัทีน่�ามาใช้ในการ
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ศกึษาตามรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นมี

อทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน

อย่างมนียัส�าคญัท่ีระดับ	.05	

				 						แนวคิดเรือ่งสมรรถนะของ	McClellan	แสดง	

ให้เหน็อย่างชดัเจนว่า สมรรถนะส่งผลดต่ีอผลการปฏบิตัิ

งานมากกว่าเชาว์ปัญญา ท�าให้ได้รบัความสนใจจากนัก

วิชาการทั่วไปอย่างมากและมีพัฒนาการขึ้นเป็นล�าดับ

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้น�าแนว

ความคดินีม้าใช้ในการพฒันาข้าราชการพลเรอืน	ในระยะ

แรกได้ทดลองใช้ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์โดยยดึหลัก

สมรรถนะ	(Competency	Based	Human	Resource	

Development)	 ในระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูง	

(Senior	 Executive	 System–SES)	 และใช้ในการ

ปรับปรงุระบบจ�าแนกต�าแหน่งและค่าตอบแทนในภาครฐั

โดยยดึหลกัสมรรถนะ และก�าหนดสมรรถนะต้นแบบของ

ข้าราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ

ประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรอืน, 2548,	หน้า	ก)		

	 ทศวรรษทีผ่่านมาประสทิธิผลขององค์กรกลาย

เป็นแนวคิดส�าคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร		

จากงานเขยีนของนกัคิดทีส่�าคญั	เช่น		Theory	Z		ของ

โออูช	ิ(Ouchi,	1981)	และ	Out	of	Crisis	ของ	เดมมิง่	

(Deming,	 1986)	 ซึ่งจะเน้นไปที่	 “คุณภาพ”(quality)	

“ความเป็นเลิศ” (Excellence) “การปรับปรุงอย่างต่อ

เนือ่ง”	(Continuous	improvement)”		และ	“การปรบั

เปลีย่น” (Transformation) ซึง่กค็อืความมปีระสิทธผิล

ขององค์กร	(organizational	effectiveness)	น่ันเอง		การ

เปลี่ยนแปลงดังกล ่าวเป ็นการเปลี่ยนแปลงด ้าน

ประสิทธิผลซึ่งเป็นการน�าแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะ

เป็นนามธรรมไปสู ่การปฏิบัติได้จริงภายในองค์กร

ประสทิธิผลของโรงเรยีนเป็นผลผลิตของการบรหิารสถาน

ศกึษาทีด่	ี	ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีท�าให้โรงเรยีนมีประสทิธผิลคือ		

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โดยสามารถน�ามาร่าง

เป็นกรอบแนวคิด	ดงัภาพประกอบ	1

		

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
	 แนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะ(Competency)	 ได้

เริม่ขึน้ใน	 ค.ศ.1960	 จากการเสนอบทความทางวชิาการ

ของ	David C.McClella นกัจติวทิยาแห่งมหาวทิยาลยั

ฮาร์วาร์ด	ซึง่ได้กล่าวถงึความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลักษณะ

ที่ดี(Excellent Performer) ของบุคคลในองค์กรกับ		

ระดับทกัษะ ความรู	้ความสามารถ	โดยระบวุ่าการวัดเชาว์

ปัญญา (IQ) และการทดสอบบคุลกิภาพเป็นวธีิการทีไ่ม่

เหมาะสมในการท�านายความสามารถ	ต่อมาใน	ค.ศ.1970	

บรษิทั	Mc	Ber	ซึง่	McClelland	เป็นผูด้แูลได้รบัการตดิต่อ

จาก	 The	US	State	Department	 ให้ช่วยคดัเลอืกเจ้า

หน้าที่ท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา	

(Foreign	Service	 Information	Officer	 :	FSIOS)		ใน

ประเทศต่างๆทัว่โลก	ซึง่ก่อนหน้านัน้ใช้แบบทดสอบทกัษะ	

ทีค่ดิว่าจ�าเป็นส�าหรับ การปฏิบตังิานในต�าแหน่งดงักล่าว

เป็นเครือ่งมอืและพบว่าผูท้ีท่�าคะแนนสอบได้ดไีม่ได้มผีล

การปฏบิตังิานตามทีอ่งค์การต้องการ	 	 McClelland	 ได้

พฒันาเคร่ืองมอืชนดิใหม่เพือ่ใช้ใน

	 การคัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินที่เรียกว่า	

Behavioral	Event	Interview	(BEI)		เพือ่ค้นหาลกัษณะ

พฤตกิรรมของผู้ท่ี	

	 ปฏิบัติงานดีและเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย เพื่อหาพฤติกรรมที่แตกต่าง

กนั		เรยีกพฤตกิรรม

	 ที่ท�าให้ผลการปฏิบัติงานท่ีดีว่า “สมรรถนะ”	

(McCleland,	1973)	
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ภาพ  1			รปูแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน

วธิดี�าเนนิการวจิยั
	 1.รปูแบบงานวจิยั		การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวิจยั

เชิงส�ารวจและพรรณนา	 (Survey	 and	 Descriptive	

Research)		มกีารด�าเนนิการวิจยั	2	ระยะ	คอื	ระยะท่ี	1		

พฒันากรอบแนวคดิการวิจยั	 	 ประกอบด้วย	 การศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและการศึกษารายกรณี			

(Case	study)	โรงเรียนดเีด่น	ระยะท่ี	2		การตรวจสอบ

สมมตฐิาน	การวจิยัและแปรความหมายข้อมลู		ประชากร

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร		ปีการศกึษา	2554		จ�านวน	8,900	คน	ก�าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่าง	โดยอาศยัเกณฑ์ของ	Stevens	(1986)	

ซึง่ก�าหนดว่า ขนาดกลุม่ตัวอย่างส�าหรับ การวเิคราะห์

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ควรใช้อย่างน้อย	 20	

หน่วยต่อหนึง่ตวัแปร	 ซ่ึงในการวจิยัคร้ังนีก้�าหนดตวัแปร

สงัเกตได้	(Observed	Variables)	ไว้	24	ตวั		ดงันัน้ผูว้จิยั

จึงก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง	จ�านวน	600	คน		สุม่ตวัอย่าง

โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-stage	 Random	

Sampling)		

	 2.เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจัิย		ม	ี2	ประเภท	คอื		

1)	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ผู้ทรง

คณุวฒุ	ิและกรณศีกึษาโรงเรยีนดเีด่น	เพือ่พฒันารปูแบบ

ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้น	2)แบบสอบถามท่ีใช้เกบ็

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู ้บริหารสถานศึกษาและคร	ู

จ�านวน	600	คน	สอบถามเกีย่วกบัองค์ประกอบ	ด้านต่างๆ	

ของสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษา	 และประสิทธผิลของ

โรงเรยีน เป็นแบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า	

5		ระดบั	คอื		มากทีส่ดุ		มาก	ปานกลาง		น้อย		และน้อย

ทีส่ดุ	 
 3.การสร้างและตรวจคณุภาพเครือ่งมอืการวจิยั	

ผู ้วิจัยได้สร้างข้อค�าถามของแต่ละตัวแปรตามกรอบ

แนวคิด	 ของการวิจัย	 จากนั้นน�าแบบสอบถามไปให้ผู้

เชีย่วชาญจ�านวน	9	คน	ตรวจสอบความตรง	(Validity)	

และน�ามาปรบัปรุง	แก้ไข น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้

เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้มีคุณภาพ	 	 โดยหาค่าอ�านาจ

จ�าแนก		(Discrimination)	โดยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

อย่างง่าย	ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละ

ด้าน	(	Item		total		Correlation		Coeffiffiificient)		(บญุชม		

ศรสีะอาด,	2545,	หน้า	97)	โดยเลอืกข้อทีม่นียัส�าคญัทาง
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.05	ไว้			ค่าอ�านาจจ�าแนก	มค่ีาอยู่ระหว่าง		0.27-0.86		

หาค่าความเท่ียง		(Reliability)	โดยวิธหีาค่าสัมประสทิธ์ิ

แอลฟา	(Alpha	Coeffiffiicient)	ของ	Cronbach		ค่าความ

เทีย่ง	มค่ีา	0.98		(บญุชม		ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	99)

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมลู		แบ่งเป็น		3		ตอน	คอื	

1)	วเิคราะห์ข้อมลูท่ัวไปเก่ียวกับลกัษณะกลุม่ตวัอย่าง	

2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศกึษาและประสทิธผิลของโรงเรยีนโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์

โครงสร้างเชงิเส้น	โดยใช้โปรแกรม	LISREL	Version	8.72	

น�าเสนอในรูปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างตวัแปรต่างๆ ค่าสถติสิ�าคญัทีใ่ช้ในการตรวจสอบ

ค่าความสอดคล้องของรูปแบบเชงิสมมตฐิานกบัข้อมูลเชงิ

ประจักษ์	 	 ได้แก่	 ค่าสถิติไค-สแควร์	 (Chi-Square	

Statistics)	ไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติ	Chi-square/df	<	2	

or	3,	P-value>.05,	RMSEA	<	.05	(นงลกัษณ์		วริชัชยั,	

2542,	หน้า	52-56)				

ประจ�าสายงาน	 ได้แก่ การสือ่สารและการจูงใจ การมี

วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์	 การพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากร		ภาวะผูน้�า		การเปลีย่นแปลง	และ	จ)	

ด้านประสทิธผิลของโรงเรียน		ได้แก่		การบริหารจดัการ	

การจดัการเรยีนการสอน	ด้านครแูละบคุลากร	ด้านผูเ้รยีน	

การมีส่วนร่วมของชุมชน	 	 และด้านบรรยากาศและสิ่ง

แวดล้อม	ผลการศกึษาครัง้นี	้พบว่า		ภมูหิลงัของผู้บริหาร

สถานศกึษามอิีทธพิลทางตรงต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน	

โดยมค่ีาอทิธพิลเท่ากบั		0.32	ในขณะเดยีวกันกม็อิีทธพิล

ทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยส่งผ่าน

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ�าสายงานของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา	โดยมค่ีาอิทธพิลเท่ากบั	0.69	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดับ	.01	ด้านสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องมอิีทธพิล

ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 โดยมีค่าอิทธิพล

เท่ากบั 0.82, มีอทิธพิลทางตรงต่อสมรรถนะหลกัผูบ้รหิาร

สถานศกึษา และสมรรถนะประจ�าสายงานผูบ้รหิารสถาน

ศกึษา โดยมค่ีาอทิธพิลเท่ากับ		0.93	และ	0.89	ตามล�าดบั		

ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนโดยส่งผ่านสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษา

และสมรรถนะประจ�าสายงานผูบ้รหิารสถานศึกษา	โดยมี

ค่าอทิธพิลทางอ้อมเท่ากับ	1.08		ด้านสมรรถนะหลกัของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามอิีทธพิลทางตรงต่อประสทิธผิลของ

โรงเรยีน	มค่ีาอทิธพิลเท่ากบั	0.97	และยังพบว่า		ตวัแปร

คดัสรรทกุตวั		ทีน่�ามาเป็นองค์ประกอบส�าคญัของตวัแปร

แฝง		และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรปูแบบที่

ผูว้จัิยพฒันาข้ึนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์		เป็นดงันีค้อื					
2χ =	348.74,		p-value		=	0.21,		df	=	195,		RMSEA	

=	0.03,	GFI	=	0.96,	AGFI	=	0.93,	

ดงัภาพ	2		และ	ตาราง	1

		

ผลการวจิยั
องค์ประกอบเชิงยืนยันทีส่�าคญัคอื	ก)	ด้านสมรรถนะหลกั

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา	 ได้แก่	 การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ	 การ

บรกิารทีด่	ี 	การพฒันาตนเอง		การท�างานเป็นทมี	และ

การมคีณุธรรมจริยธรรม		ข)	ด้านสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้อง

กบัผูบ้รหิารสถานศึกษา	ได้แก่	ความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา การจัดโครงสร้างงาน	

การใช้อ�านาจในต�าแหน่ง และความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน	 ค) ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสถาน

ศกึษา		ได้แก่		อายุ	ระดบัการศึกษา	การอบรมทางการ

บรหิาร	 ประสบการณ์ในการบริหาร	 	 ง)	 ด้านสมรรถนะ
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ภาพ  2		รปูแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรียน

ตาราง	1		

	ผลทางตรง (Direct Effect)  ผลทางอ้อม (Indirect Effect) และผลรวม (Total Effect) ความสัมพนัธ์โครงสร้าง

เชงิเส้นสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประสบการณ์บริหาร

2 =348.74  df = 195        p value =  0.21          RMSEA = 0.03

 

EFFECT C ORE FUNCT 

TE I E DE T E IE D E TE I E DE 

BACK 1.01* 

(0.35) 

0.69* 

(0.67) 

0.32* 

(0.53) 

-0.35* 

(0.15) 

- -0.35* 

(0.15) 

-0.28* 

(0.15) 

- -0.28* 

(0.15) 

SITUAT 1.90* 

(0.54) 

1.08* 

(0.75) 

0.82 

(1.03) 

0.93* 

(0.34) 

- 0.93* 

(0.34) 

0.89* 

(0.29) 

- 0.89* 

(0.29) 

CORE 0.97* 

(1.59) 

- 0.97* 

(1.59) 

- - - - - - 

FUNCT - - - - - - - - - 

                2 =348.74         df = 195         p-value =  0.21          RMSEA = 0.03 

                             GFI = 0.96          AGFI = 0.93       Largest  Standardized  Residual  = 1.54 

                          CORE                   FUNCT                EFFECT    

                                            R2                  0.97                           0.90                         0.81  
   BACK= , SIUAT= , CORE= , FUNCT=  

                  EFFECT= , TE= , IE= , DE= ,     
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อภปิรายผล
	 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ตามรปูแบบ พบว่า		

ภูมิหลังของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน	โดยมค่ีาอทิธพิลเท่ากบั	0.32	ใน

ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ

โรงเรยีน	โดยส่งผ่านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ�า

สายงานของผู้บริหารสถานศึกษา	โดยมค่ีาอทิธพิลเท่ากบั	

0.69	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	ซึง่สอดคล้อง

กบังานวิจยัของวาโร	เพง็สวัสดิ	์(2549,	หน้า	198)		ทีพ่บ

ว่า	 ภูมหิลงัของผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งผลต่อประสทิธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษา	ดงันัน้	ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้อง

เป็นผูท้ีม่อีายทุีเ่หมาะสม	 	 ระดบัการศกึษาสงู	 ได้รบัการ

อบรมทางการบริหาร	และมีประสบการณ์ทางการบรหิาร

จะส่งผลให้โรงเรยีนมปีระสทิธผิลสงู ด้านสถานการณ์ที่

เกี่ยวข ้องกับผู ้บริหารสถานศึกษา	 ผลวิจัยพบว ่า	

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับผูบ้ริหารสถานศึกษามีอทิธพิล

ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 โดยมีค่าอิทธิพล

เท่ากบั	0.82,	มอีทิธพิลทางตรงต่อสมรรถนะหลกัผูบ้รหิาร

สถานศึกษา และสมรรถนะประจ�าสายงานผู้บริหาร

สถานศกึษา	 	 โดยมค่ีาอทิธพิลเท่ากับ	 	 0.93	และ	 0.89	

ตามล�าดับ	 	 ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยส่งผ่านสมรรถนะหลักผู้

บรหิารสถานศกึษา	และสมรรถนะประจ�าสายงานผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ	 1.08		

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา	 แสงสารพันธ์	

(2548,	หน้า	76)	ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง		การศกึษาภาวะผูน้�า

กบัการบรหิารคณุภาพทัง้องค์กรของโรงเรยีนจุฬาภรณ์ราช

วิทยาลัย	 ซึ่งพบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงด้านการค�านงึถงึปัจเจกบคุคลมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกับการบริหารคณุภาพท้ังองค์กร	แสดงให้เหน็ว่า

ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องควบคุมและมีอิทธิพลต่อ

สถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้การด�าเนนิงานในโรงเรยีน

เกดิประสิทธผิล ด้านสมรรถนะหลกัของผู้บรหิารสถาน

ศกึษา	 	 ผลวจิยัพบว่า	สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษามอีทิธพิลทางตรงต่อประสิทธผิลของโรงเรยีน	 มค่ีา

อทิธพิลเท่ากับ	0.97	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิทฤษฎเีกีย่ว

กับสมรรถนะที่กล่าวไว้ว่าสมรรถนะของบุคคลเป็น

คณุสมบตัส่ิวนบคุคลท้ังท่ีเป็นรูปธรรม	เช่น		ทกัษะ		ความ

รู	้	ซ่ึงง่ายต่อ	การพฒันา		และคณุลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม

ทีซ่่อนเร้น	 เช่น	 อตัมโนทศัน์	 เจตคต	ิ ค่านยิม	 แรงจงูใจ	

(Spencer,	L.	M.	&	Spencer,	S.	M.	1993,		p.	11)		เป็น

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความส�าเรจ็ของงาน	 สมรรถนะหลกั

เป็นคณุลักษณะเชงิพฤตกิรรมหรอืความสามารถพืน้ฐาน

ท่ีเป็นหลักของบุคคลท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานหล่อหลอม

ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันก่อให้เกิดความ

ส�าเรจ็ของงาน สอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรอืน	 (วทิยา	 	 จนัทร์ศริ,ิ	 2551,	

หน้า	7)	ทีไ่ด้สรปุไว้ว่า	สมรรถนะเป็น	กลุม่พฤตกิรรม ที่

องค์กรต้องการจากข้าราชการเพราะเชือ่ว่าหากข้าราชการ

มสีมรรถนะการท�างานในแบบท่ีองค์กรก�าหนดแล้ว	 	 จะ

ส่งผลให้ข้าราชการผู้น้ันมีผลการปฏิบัตงิานดแีละส่งผลให้

องค์กรบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
	 1.ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย		

	 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	 	 และส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวง

ศกึษาธกิาร ควรใช้เกณฑ์คณุสมบตัด้ิานสมรรถนะหลกัผู้

บริหารสถานศกึษา	 เป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืก ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา	โดยเฉพาะด้านการท�างานเป็นทมี	การบรกิาร

ทีด่	ีการมุง่ผลสมัฤทธิ	์เพราะจากผลการวจิยัพบว่า เป็น

ตัวแปรคัดสรรที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผลต่อ

ประสิทธผิลของโรงเรยีน

	 2.ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�าผลวจิยัไปใช้		

	 ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องตระหนกัและพยายาม

พฒันาสมรรถนะหลักของตนเอง	 มุ่งม่ันปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้ดี

ตามมาตรฐานทีม่อียู่หรอืตามเกณฑ์วดัผลสัมฤทธิท์ีส่ถาน

ศึกษาก�าหนด ท�าความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการ

ท�างานเป็นทมี	การบรกิารทีด่	ีการมุ่งผลสัมฤทธิก์ารพฒันา

ตนเอง และการมีคณุธรรมจรยิธรรม ซึง่จะท�าให้ผูบ้รหิาร

สถานศกึษาสามารถบรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธิผล

	 3.ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป		

	 3.1	 ควรท�าการวิจัยการพัฒนารูปแบบความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน

ศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน		โดยการศกึษา

ในจงัหวดัอืน่	หรอืศกึษาในระดบัภาค		หรอืระดบัประเทศ

	 3.2	ควรพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้าง
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เชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาใน

ระดับอืน่ทีน่อกเหนอืจากโรงเรียนระดบัประถมศึกษา		เช่น		

ผู้อ�านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 	 ผู้อ�านวยการ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ผู้อ�านวยการ

สถาบนัการอาชวีศกึษา	 ผูอ้�านวยการส�านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาคณบดี		อธกิารบดี		

	 3.3	ควรท�าการวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ศกึษาในเชงิ

ลกึ		โดยอาศยัรปูแบบทีไ่ด้พฒันาข้ึน		เพือ่ยนืยันข้อค้นพบ

ว่าตรงกนัหรือไม่		มอีะไรทีแ่ตกต่างกนั	จากน้ันน�าข้อค้น

พบทัง้วธีิวจัิยเชงิปริมาณและวิธีวจัิยเชงิคณุภาพมาสร้าง

เป็นข้อสรปุ
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