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การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้
บริหารสถานศึกษาทีส
่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
The Structural Relationship Model Development of Adminitrators’
Competencies toward School Effectiveness
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บทคัดย่อ
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา/ตรวจสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน/และน�ำเสนอรูป
แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
สกลนคร  ปีการศึกษา 2554  จ�ำนวน 600 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์เส้น
ทาง ผลการวิจัยพบว่า   1) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู้บริหารสถานศึกษา องค์
ประกอบด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
สมรรถนะประจ�ำ สายงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และด้านประสิทธิผลของโรงเรียน  2) ผลการตรวจสอบรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพบว่า ค่าสถิติเป็นไปตามข้อตกลง คือ Chi-square=348.74, p-value = 0.21, df
=195, RMSEA= 0.03,
สรุปได้วา่ ข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยผูว้ จิ ยั พบว่า ทุกองค์ประกอบทีน่ ำ� มา
ศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของรูปแบบโครงสร้างนี้ และ 3) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
สมรรถนะ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสรุปได้คอื ประสิทธิผลของโรงเรียนทีเ่ กิดขึน้ ตาม
สมรรถนะของผูบ้ ริหารได้รบั อิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจากปัจจัยส�ำคัญ 3 ด้านคือ ด้านสมรรถนะหลักของผูบ้ ริหาร
โรงเรียน   (Direct Effect or DE=0.97) ด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (DE=0.82) และด้านภูมิหลังของผู้บริหาร
โรงเรียน (DE=0.32) ในท�ำนองเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านภูมิหลังของผู้บริหารและด้าน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยส่งผ่านปัจจัยด้านสมรรถนะผู้บริหารและปัจจัยทั้งหมดสามารถท�ำนายประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 81  อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  ประสิทธิผลของโรงเรียน
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ที่ปรึกษา
3 รองศาสตราจารย์ ประธานสาขาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ที่ปรึกษา
4 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 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 administrators and teachers at the primary schools under Offififi ces 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 coeffiffi ifi cient , 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, competencies 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 signifififi cance.
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ความส�ำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545  และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ส่งผลให้เกิด การเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านการบริหาร
สถานศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน  และ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จากผลการประเมิน การ
ปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่ายังมีปญ
ั หาหลายเรือ่ งที่
จ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและ ต่อยอด โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เห็นได้ชัดว่าการบริหารสถาน
ศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้ปญ
ั หาต่าง ๆ ได้รบั การ
แก้ไขทันต่อการเปลี่ยนแปลง   นอกจากนี้จากกรอบ

นโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของชาติซงึ่ หน่วยงาน
ทางการศึ ก ษาต้ อ งด� ำ เนิ น การตามแนวทางดั ง กล่ า ว
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ตดิ ตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นระยะๆอย่างต่อ
เนื่อง พบประเด็นที่มีความก้าวหน้าและที่เป็นปัญหาที่
ต้องเร่งด�ำเนินการพัฒนา โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูเ้ รียน
ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สถานศึกษาไม่ได้
มาตรฐาน ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิต์ ำ  
�่ ขาดคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์   รวมทัง้ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้
และแสวงหาความรู้ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2552, หน้า 1-2)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ  ฉบับที่ 11 และวิสยั ทัศน์ประเทศไทย 2570  มุง่ เน้น
การพัฒนาคุณภาพของประชากรให้เข้มแข็งและทั่วถึง
รัฐบาลให้ความส�ำคัญด้านการพัฒนาการศึกษาเรื่อยมา
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ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาจะประสบความส� ำ เร็ จ ด้ า นการปรั บ
โครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น มีระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทีช่ ดั เจน  แต่การพัฒนาใน มิติ
ด้านคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนับเป็นสิ่งที่มีความ
ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการเร่งด่วน โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งการลงทุนด้านการ
ศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี บู ร ณาการในทุ ก ระดั บ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552,
หน้า 1-5) ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กำ� หนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาข้าราชการของส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มวี ทิ ยฐานะและเลือ่ นวิทยฐานะ
โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน  ซึง่ ประกอบ
ด้วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ�ำสายงาน (เรชา  
ชูสวุ รรณ, 2550, หน้า 3)       
ดังนัน้ โรงเรียนจะมีประสิทธิผลหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญคือ สมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จาก
การวิเคราะห์งานวิจยั ทางการบริหารการศึกษาของศักดิ์
ไทย สุรกิจบวร (2549) ได้จดั กลุม่ และประเภทของงาน
วิจยั เกีย่ วกับการบริหารการศึกษาจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ และ Dissertation Abstracts International จ�ำนวน 1,719 เรือ่ ง พบว่า  ยังมีงานวิจยั เกีย่ วกับ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตัวแปรหรือปัจจัยในหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีหรือเทคนิคทางการบริหารการศึกษา
เพือ่ พัฒนารูปแบบ แนวทางการประยุกต์ใช้ไม่มาก อีก
ทัง้ ยังไม่พบงานวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งการพัฒนารูปแบบความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบกับ
ปัจจุบนั ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้
ความส�ำคัญต่อ การพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โดยพั ฒ นาครู ทั้ ง ระบบเพื่ อ สนองนโยบายส� ำ คั ญ ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และสนองต่อการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาจึงสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาเรือ่ งการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้ น ของสมรรถนะผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ซึง่ จะเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่
ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ให้
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1.เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบรู ป แบบความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
2.เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระหว่าง
องค์ประกอบคัดสรรกับปัจจัยตามรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้าง  เชิงเส้นของสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
3.เพือ่ น�ำเสนอรูปแบบทีม่ ปี ระสิทธิผลของความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษา ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ขอบเขตของการวิจยั

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษารู ป แบบความสั ม พั น ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่
ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละศึกษาโรงเรียนดีเด่น เพือ่ จัดท�ำร่างรูป
แบบและพัฒนารูปแบบ รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2554 เพือ่ ตรวจสอบ
สมมติฐานของการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างได้มาโดยใช้วธิ กี ารสุม่
แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Random  Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ องค์
ประกอบด้านภูมิหลังของ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์
ประกอบด้านสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง ตัวแปรแฝงภายใน
ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ�ำสายงานของผู้
บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียน

สมมติฐานการวิจยั

1.ทุกองค์ประกอบที่น�ำมาใช้ในการศึกษาของ
แต่ละปัจจัย สามารถใช้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญตามรูป
แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้
บริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
2.องค์ประกอบและปัจจัยทุกตัวทีน่ ำ� มาใช้ในการ
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ศึกษาตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นมี
          แนวคิดเรือ่ งสมรรถนะของ McClellan แสดง
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมรรถนะส่งผลดีตอ่ ผลการปฏิบตั ิ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05
งานมากกว่าเชาว์ปญ
ั ญา ท�ำให้ได้รบั ความสนใจจากนัก
วิชาการทั่วไปอย่างมากและมีพัฒนาการขึ้นเป็นล�ำดับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้น�ำแนว
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ(Competency) ได้ ความคิดนีม้ าใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ในระยะ
เริม่ ขึน้ ใน ค.ศ.1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการ แรกได้ทดลองใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลัก
ของ David C.McClella นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย สมรรถนะ (Competency Based Human Resource
ฮาร์วาร์ด ซึง่ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ Development) ในระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ที่ดี(Excellent Performer) ของบุคคลในองค์กรกับ   (Senior Executive System–SES) และใช้ในการ
ระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยระบุวา่ การวัดเชาว์ ปรับปรุงระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐ
ปัญญา (IQ) และการทดสอบบุคลิกภาพเป็นวิธกี ารทีไ่ ม่ โดยยึดหลักสมรรถนะ และก�ำหนดสมรรถนะต้นแบบของ
เหมาะสมในการท�ำนายความสามารถ ต่อมาใน ค.ศ.1970 ข้าราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ
บริษทั Mc Ber ซึง่ McClelland เป็นผูด้ แู ลได้รบั การติดต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ส� ำ นั ก งานคณะ
จาก The US State Department ให้ชว่ ยคัดเลือกเจ้า กรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548, หน้า ก)  
ทศวรรษทีผ่ า่ นมาประสิทธิผลขององค์กรกลาย
หน้าที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Service Information Officer : FSIOS)  ใน เป็นแนวคิดส�ำคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร  
ประเทศต่างๆทัว่ โลก ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ใช้แบบทดสอบทักษะ จากงานเขียนของนักคิดทีส่ ำ� คัญ เช่น  Theory Z  ของ
ทีค่ ดิ ว่าจ�ำเป็นส�ำหรับ การปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งดังกล่าว โออูชิ (Ouchi, 1981) และ Out of Crisis ของ เดมมิง่
เป็นเครือ่ งมือและพบว่าผูท้ ที่ ำ� คะแนนสอบได้ดไี ม่ได้มผี ล (Deming, 1986) ซึ่งจะเน้นไปที่ “คุณภาพ”(quality)
การปฏิบตั งิ านตามทีอ่ งค์การต้องการ   McClelland ได้ “ความเป็นเลิศ” (Excellence) “การปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่ ง” (Continuous improvement)”  และ “การปรับ
พัฒนาเครือ่ งมือชนิดใหม่เพือ่ ใช้ใน
การคัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินที่เรียกว่า เปลีย่ น” (Transformation) ซึง่ ก็คอื ความมีประสิทธิผล
Behavioral Event Interview (BEI)  เพือ่ ค้นหาลักษณะ ขององค์กร (organizational effectiveness) นัน่ เอง  การ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ น การเปลี่ ย นแปลงด้ า น
พฤติกรรมของผูท้ ี่
ปฏิบัติงานดีและเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการ ประสิทธิผลซึ่งเป็นการน�ำแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย เพื่อหาพฤติกรรมที่แตกต่าง เป็ น นามธรรมไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ภายในองค์ ก ร
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นผลผลิตของการบริหารสถาน
กัน  เรียกพฤติกรรม
ที่ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานที่ดีว่า “สมรรถนะ” ศึกษาทีด่   ี ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้โรงเรียนมีประสิทธิผลคือ  
สมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยสามารถน�ำมาร่าง
(McCleland, 1973)
เป็นกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 1
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วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556

ประสบการณ์บริหาร

ภาพ 1   รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

วิธด
ี ำ� เนินการวิจยั

1.รูปแบบงานวิจยั   การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั
เชิงส�ำรวจและพรรณนา (Survey and Descriptive
Research)  มีการด�ำเนินการวิจยั 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1  
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั    ประกอบด้วย การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสั ม ภาษณ์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละการศึ ก ษารายกรณี   
(Case study) โรงเรียนดีเด่น ระยะที่ 2  การตรวจสอบ
สมมติฐาน การวิจยั และแปรความหมายข้อมูล  ประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
สกลนคร  ปีการศึกษา 2554  จ�ำนวน 8,900 คน ก�ำหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดยอาศัยเกณฑ์ของ Stevens (1986)
ซึง่ ก�ำหนดว่า ขนาดกลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ควรใช้อย่างน้อย 20
หน่วยต่อหนึง่ ตัวแปร ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีก้ ำ� หนดตัวแปร
สังเกตได้ (Observed Variables) ไว้ 24 ตัว  ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 600 คน  สุม่ ตัวอย่าง
โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random
Sampling)  

2.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั   มี 2 ประเภท คือ  
1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ และกรณีศกึ ษาโรงเรียนดีเด่น เพือ่ พัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 2)แบบสอบถามทีใ่ ช้เก็บ
ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู
จ�ำนวน 600 คน สอบถามเกีย่ วกับองค์ประกอบ ด้านต่างๆ
ของสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของ
โรงเรียน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5  ระดับ คือ  มากทีส่ ดุ   มาก ปานกลาง  น้อย  และน้อย
ทีส่ ดุ
3.การสร้างและตรวจคุณภาพเครือ่ งมือการวิจยั
ผู้วิจัยได้สร้างข้อค�ำถามของแต่ละตัวแปรตามกรอบ
แนวคิด ของการวิจัย จากนั้นน�ำแบบสอบถามไปให้ผู้
เชีย่ วชาญจ�ำนวน 9 คน ตรวจสอบความตรง (Validity)
และน�ำมาปรับปรุง แก้ไข น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้
เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้มีคุณภาพ   โดยหาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก  (Discrimination) โดยวิธสี มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
อย่างง่าย ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละ
ด้าน ( Item  total  Correlation  Coeffififi cfi ient)  (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545, หน้า 97) โดยเลือกข้อทีม่ นี ยั ส�ำคัญทาง
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.05 ไว้    ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก มีคา่ อยูร่ ะหว่าง  0.27-0.86  
หาค่าความเทีย่ ง  (Reliability) โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coeffififi cient) ของ Cronbach  ค่าความ
เทีย่ ง มีคา่ 0.98  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล  แบ่งเป็น  3  ตอน คือ
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72
น�ำเสนอในรูปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ค่าสถิตสิ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ
ค่าความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์   ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square
Statistics) ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ Chi-square/df < 2
or 3, P-value>.05, RMSEA < .05 (นงลักษณ์  วิรชั ชัย,
2542, หน้า 52-56)    

ผลการวิจยั

องค์ประกอบเชิงยืนยันทีส่ ำ� คัญคือ ก) ด้านสมรรถนะหลัก
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้แก่ การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การ
บริการทีด่   
ี การพัฒนาตนเอง  การท�ำงานเป็นทีม และ
การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม  ข) ด้านสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา การจัดโครงสร้างงาน
การใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่ง และความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ค) ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสถาน
ศึกษา  ได้แก่   อายุ ระดับการศึกษา การอบรมทางการ
บริหาร ประสบการณ์ในการบริหาร   ง) ด้านสมรรถนะ

ประจ�ำสายงาน ได้แก่ การสือ่ สารและการจูงใจ การมี
วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  ภาวะผูน้ ำ  
� การเปลีย่ นแปลง และ จ)
ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน  ได้แก่  การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน ด้านครูและบุคลากร ด้านผูเ้ รียน
การมีส่วนร่วมของชุมชน   และด้านบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อม ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า  ภูมหิ ลังของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ  0.32 ในขณะเดียวกันก็มอี ทิ ธิพล
ทางอ้ อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น โดยส่ ง ผ่ า น
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ�ำสายงานของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.69 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ด้านสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.82, มีอทิ ธิพลทางตรงต่อสมรรถนะหลักผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และสมรรถนะประจ�ำสายงานผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ  0.93 และ 0.89 ตามล�ำดับ  
ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยส่งผ่านสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษา
และสมรรถนะประจ�ำสายงานผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยมี
ค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 1.08  ด้านสมรรถนะหลักของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.97 และยังพบว่า  ตัวแปร
คัดสรรทุกตัว  ทีน่ ำ� มาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของตัวแปร
แฝง  และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์  เป็นดังนีค้ อื      
χ 2= 348.74,  p-value  = 0.21,  df = 195,  RMSEA
= 0.03, GFI = 0.96, AGFI = 0.93,
ดังภาพ 2  และ ตาราง 1
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ประสบการณ์บริหาร

=348.74

df = 195 p value = 0.21
RMSEA = 0.03
ภาพ 2  รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
2

ตาราง 1  
ผลทางตรง (Direct Effect) ผลทางอ้อม (Indirect Effect) และผลรวม (Total Effect) ความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
EFFECT C
E

TE I

BACK

1.01*
(0.35)
1.90*
(0.54)
0.97*
(1.59)

SITUAT
CORE
FUNCT

0.69*
(0.67)
1.08*
(0.75)
-

-

-

2

=348.74
GFI = 0.96
BACK=
EFFECT=

R2

DE T

0.32*
(0.53)
0.82
(1.03)
0.97*
(1.59)

E

-0.35*
(0.15)
0.93*
(0.34)
-

-

-

ORE
IE D
-

, IE=

, CORE=

, DE=

TE I

-

-0.35*
(0.15)
0.93*
(0.34)
-

-0.28*
(0.15)
0.89*
(0.29)
-

-

-

-

-

df = 195 p-value = 0.21
RMSEA = 0.03
AGFI = 0.93 Largest Standardized Residual = 1.54
CORE
FUNCT
EFFECT
0.97
0.90
0.81

, SIUAT=
, TE=

E

, FUNCT=
,

FUNCT
E
-

DE

-

-0.28*
(0.15)
0.89*
(0.29)
-

-

-

-
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อภิปรายผล

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ตามรูปแบบ พบว่า  
ภูมิหลังของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.32 ใน
ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน โดยส่งผ่านสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ�ำ
สายงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ
0.69 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549, หน้า 198)  ทีพ่ บ
ว่า ภูมหิ ลังของผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้อง
เป็นผูท้ มี่ อี ายุทเี่ หมาะสม   ระดับการศึกษาสูง ได้รบั การ
อบรมทางการบริหาร และมีประสบการณ์ทางการบริหาร
จะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูง ด้านสถานการณ์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผลวิ จั ย พบว่ า
สถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารสถานศึกษามีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.82, มีอทิ ธิพลทางตรงต่อสมรรถนะหลักผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และสมรรถนะประจ�ำสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา   โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ   0.93 และ 0.89
ตามล�ำดับ   ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยส่งผ่านสมรรถนะหลักผู้
บริหารสถานศึกษา และสมรรถนะประจ�ำสายงานผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 1.08  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา แสงสารพันธ์
(2548, หน้า 76) ทีศ่ กึ ษาวิจยั เรือ่ ง  การศึกษาภาวะผูน้ ำ�
กับการบริหารคุณภาพทัง้ องค์กรของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลงด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการบริหารคุณภาพทัง้ องค์กร แสดงให้เห็นว่า
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งควบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การด�ำเนินงานในโรงเรียน
เกิดประสิทธิผล ด้านสมรรถนะหลักของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา   ผลวิจยั พบว่า สมรรถนะหลักของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษามีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มีคา่
อิทธิพลเท่ากับ 0.97 ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกีย่ ว
กั บ สมรรถนะที่ ก ล่ า วไว้ ว ่ า สมรรถนะของบุ ค คลเป็ น
คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น  ทักษะ  ความ
รู  ้ ซึง่ ง่ายต่อ การพัฒนา  และคุณลักษณะทีเ่ ป็นนามธรรม

ทีซ่ อ่ นเร้น เช่น อัตมโนทัศน์ เจตคติ ค่านิยม แรงจูงใจ
(Spencer, L. M. & Spencer, S. M. 1993,  p. 11)  เป็น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จของงาน สมรรถนะหลัก
เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือความสามารถพืน้ ฐาน
ทีเ่ ป็นหลักของบุคคลทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันก่อให้เกิดความ
ส�ำเร็จของงาน สอดคล้องกับแนวคิดของส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน (วิทยา   จันทร์ศริ ,ิ 2551,
หน้า 7) ทีไ่ ด้สรุปไว้วา่ สมรรถนะเป็น กลุม่ พฤติกรรม ที่
องค์กรต้องการจากข้าราชการเพราะเชือ่ ว่าหากข้าราชการ
มีสมรรถนะการท�ำงานในแบบทีอ่ งค์กรก�ำหนดแล้ว   จะ
ส่งผลให้ขา้ ราชการผูน้ นั้ มีผลการปฏิบตั งิ านดีและส่งผลให้
องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา   และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และกระทรวง
ศึกษาธิการ ควรใช้เกณฑ์คณ
ุ สมบัตดิ า้ นสมรรถนะหลักผู้
บริหารสถานศึกษา เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการท�ำงานเป็นทีม การบริการ
ทีด่ ี การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ เพราะจากผลการวิจยั พบว่า เป็น
ตั ว แปรคั ด สรรที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
2.ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลวิจยั ไปใช้  
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องตระหนักและพยายาม
พัฒนาสมรรถนะหลักของตนเอง มุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดี
ตามมาตรฐานทีม่ อี ยูห่ รือตามเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิท์ สี่ ถาน
ศึกษาก�ำหนด ท�ำความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการ
ท�ำงานเป็นทีม การบริการทีด่ ี การมุง่ ผลสัมฤทธิก์ ารพัฒนา
ตนเอง และการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ซึง่ จะท�ำให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล
3.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป  
3.1 ควรท�ำการวิจัยการพัฒนารูปแบบความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยการศึกษา
ในจังหวัดอืน่ หรือศึกษาในระดับภาค  หรือระดับประเทศ
3.2 ควรพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
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เชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาใน
ระดับอืน่ ทีน่ อกเหนือจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา  เช่น  
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   ผู้อ�ำนวยการ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาคณบดี  อธิการบดี  

3.3 ควรท�ำการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ศึกษาในเชิง
ลึก  โดยอาศัยรูปแบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้   เพือ่ ยืนยันข้อค้นพบ
ว่าตรงกันหรือไม่   มีอะไรทีแ่ ตกต่างกัน จากนัน้ น�ำข้อค้น
พบทัง้ วิธวี จิ ยั เชิงปริมาณและวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพมาสร้าง
เป็นข้อสรุป
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