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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความ ศึกษาที่ส่งผลทางตรงต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้น
สำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา พื้นฐาน ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำ�ของผู้บริหารที่ส่งผลทาง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน ตรงต่อกลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหารและปัจจัยด้านพฤติกรรม
ศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูป ผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลทางตรงต่อทักษะการบริหารสถาน
แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน ศึกษา
ศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จ
ใช้ในการวิจัย เป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียนในโรงเรียนประถม สำ � หรั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ป ระหยั ด ที่ สุ ด มี ค วาม
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ χ2 เท่ากับ 415.37
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 500 คน เครื่องมือที่ ค่า χ2/df เท่ากับ 1.99 ค่า df เท่ากับ 209 ค่า p-value
ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ เท่ากับ .07 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.05 ค่า GFI เท่ากับ 0.93
ค่า 5 ระดับ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และ ค่า AGFI เท่ากับ 0.90 ค่า NFI เท่ากับ 0.95 ค่า NNFI เท่ากับ
มีค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง 0.79 – 0.89 สถิติที่ใช้ในการ 0.96 ค่า CFI เท่ากับ 0.97
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการ
และการวิเคราะห์อิทธิพล
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า
2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ประจำ�หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จ บัณฑิต ประธานกรรมการที่ปรึกษา
สำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ ประกอบด้วย
3 อาจารย์ ประจำ�หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปัจจัยด้านลักษณะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลทางตรงต่อความ กรรมการที่ปรึกษา
สำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยด้านพฤติกรรม และค่า CN เท่ากับ 278.95 ซึง่ ปัจจัยทัง้ หมดสามารถร่วมกัน
ผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลทางอ้อมต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน อธิบายความแปรปรวนของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษา
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยส่งผ่านทักษะการบริหารสถานศึกษาและ ขั้นพื้นฐานได้ ร้อยละ 79
กลยุทธ์ผนู้ �ำ ของผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านทักษะการบริหารสถาน
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประธานกรรมการที่ปรึกษา
3
อาจารย์ ประจำ�หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต กรรมการที่ปรึกษา
1
2
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ABSTRACT
The research aimed to develop the causal
structural relationship model of the success school
of basic education and to examine the congruence
of the causal structural relationship model of the
success school of basic education with the empirical
collected data. The samples used in the research were
a total of 500 school administrators in elementary
school, the department of basic education in the
Northeast. Instruments used in the research were
questionnaire with five levels rating scale. The
IOC was between 0.80 to 1.00 and confidence
was between 0.79 to 0.89. The statistical
methods used to analyze the data were
confirmatory factor analysis and Path analysis.
The research findings were as follows:
1. A causal structural relationship model of
the success school of basic education, Parsimony
Model, included the trait of leadership factor that

contribute directly to the success of basic education,
behavior of principal factor that contribute indirectly
to the success of basic education, the transmission
of the management skill and strategic leadership,
management skill factor contributed directly to the
success of basic education, behavior of principal
factor that contributed directly to strategic leadership
and behavior of principal factors that contribute
directly to the management skill.
2. Form a causal structural relationship
model of the success school of basic education, Parsimony model was consistent with empirical data. (χ2 = 415.37, χ2 /df = 1.99, df = 209,
p-value = .07, RMSEA = .05, GFI=0.93, AGFI = 0.90,
NFI = 0.95, NNFI = 0.96, CFI = 0.97 and CN = 278.95)
in which all factors could explain the variation in
the success of basic education is 79 percent.
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บทนํา
ความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่ง
ท้าทายการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร เนือ่ งจากผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษามีสงิ่ ทีต่ อ้ งรับผิดชอบในระยะยาวเมือ่ สิน้ สุด การดำ�เนิน
การ ซึ่งความสำ�เร็จนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติกิจกรรมที่หลาก
หลายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของสถานศึกษา และการตัดสินใจ
ของผูป้ กครอง นอกจากนีน้ กั วิชาการศึกษาต่างก็ตงั้ คำ�ถามว่า
เราจะมองความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาจากองค์ประกอบ
อะไร ทำ�ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหลายต่างก็สนองตอบ
ต่อการท้าทายนี้ด้วยการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลด้านต่าง ๆ
ของสถานศึกษาของตนมีประสิทธิผล อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่งโรงเรียนประถม
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส่วนใหญ่ยงั มีปญ
ั หาในหลาย ๆ ด้านทัง้ เรือ่ งการขาดแคลนครู

การขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนสือ่ และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษา และจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบที่สาม ประจำ�ปีงบประมาณ 2554 พบว่า
ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ส ถานศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐาน จำ�นวน 2,295 แห่ง คิดเป็น 28.74%
(ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์, 2555 : 22) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 2)
ทีพ่ บว่า คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลีย่ ตํา่ ลง
และมีมาตรฐานค่อนข้างตาํ่ เมือ่ เทียบกับอีกหลายประเทศใน
ระดับเดียวกัน การศึกษาขาดเอกภาพด้านนโยบาย สถาน
ศึกษาขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ขาดการมีสว่ นร่วมในภาคประชาชน ชุมชน และสถาบันสังคม
บุคลากรในสถานศึกษาทีจ่ ะทำ�ให้สถานศึกษาเกิดความ
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สำ�เร็จได้คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทำ�หน้าที่บริหาร
งานต่าง ๆ ให้ดำ�เนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารเป็นผู้แสดงพฤติกรรมที่
จะทำ�ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนปฏิบตั งิ านเต็มความสามารถ
ด้วยความพึงพอใจ มีความสุขกับหมู่คณะและอาชีพของ
ตนและการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความ
สามารถได้นนั้ ขึน้ อยูก่ บั สมรรถภาพในการทำ�งานของผูบ้ ริหาร
(Reddin, 1970 : 66) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนรูข้ องครูและมีผลกระทบต่อความ
สำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จ
สำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ จะได้น�ำ ความรูท้ ไี่ ด้มาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความ
สำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สมมติฐานการวิจัย
ลักษณะผู้นำ�ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงและทาง
อ้อมต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่ง
ผ่านกลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหาร, พฤติกรรมผู้นำ�ของผู้บริหาร
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งผ่านกลยุทธ์ผู้น�ำ ของผู้บริหาร และ
ทักษะการบริหารสถานศึกษา, กลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหารมี
อิทธิพลทางตรงต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,
ทักษะการบริหารสถานศึกษามีอทิ ธิพลทางตรงต่อความสำ�เร็จ
สำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ลักษณะผู้นำ�ของผู้บริหารมี
อิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์ผนู้ �ำ ของผูบ้ ริหาร, พฤติกรรมผูน้ �ำ
ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหาร
และพฤติกรรมผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทักษะ
การบริหารสถานศึกษา

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การดำ�เนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 : การกำ�หนดกรอบแนวคิดการวิจัย
เป็นการศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดกรอบแนวคิดการวิจัย มีดังนี้
1) วัตถุประสงค์ เพือ่ กำ�หนดกรอบแนวคิดการวิจยั ในการวิจยั
2) วิธดี �ำ เนินการ โดยทำ�การวิเคราะห์เอกสารหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นการศึกษา วิจยั เอกสาร
(Documentary Analysis) เพือ่ กำ�หนดรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ระยะเวลาดำ�เนินการ โดยดำ�เนินการระหว่างเดือนมิถนุ ายน
2555 ถึงกันยายน 2555 และ 4) ผลที่ได้รับ ได้แก่ ทราบ
ตัวแปรแฝง และตัวแปรทีส่ งั เกตได้, ได้กรอบแนวคิดการวิจยั
และได้โมเดลพืน้ ฐานของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 2 : การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย
ขั้นตอนนี้จะทำ�การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษา โดยดำ�เนินการดังนี้ 1)
ประชากร ได้แก่ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน ในสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น
จำ�นวน 12,538 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน ในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงด้าน
ลักษณะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร ตัวแปรแฝงด้านพฤติกรรมผูน้ �ำ ของ
ผู้บริหาร ตัวแปรแฝงด้านกลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหาร ตัวแปร
แฝงด้านทักษะการบริหารสถานศึกษา และ ตัวแปรแฝงด้าน
ความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 3) เครือ่ งมือและ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยทำ�การ
วิเคราะห์ดงั นี้ การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นโดยการหาค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความโด่งและความเบ้ และ
ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของ ตัวแปร

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

สังเกตได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเพือ่ พิจารณาค่าสถิติ
Barlett’s test of sphericity ค่า KMO การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทัง้ หมดโดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ Pearson และตรวจ
สอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม Lisrel
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารส่งผลทางตรงต่อความสำ�เร็จสำ�หรับ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
ส่งผลทางอ้อมต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยส่งผ่านทักษะการบริหารสถานศึกษาและกลยุทธ์ผนู้ �ำ ของ
ผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านทักษะการบริหารสถานศึกษาส่งผลทาง
ตรงต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารส่งผลทางตรงต่อกลยุทธ์ผนู้ �ำ ของ
ผูบ้ ริหารและปัจจัยด้านพฤติกรรมผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารส่งผลทาง
ตรงต่อทักษะการบริหารสถานศึกษา
2.  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานที่ประหยัดที่สุด ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบ
ว่า ค่า χ2 เท่ากับ 415.37 ค่า χ2/df เท่ากับ 1.99 ค่า df
เท่ากับ 209 ค่า p-value เท่ากับ .07 ค่า RMSEA เท่ากับ
0.05 ค่า GFI เท่ากับ 0.93 ค่า AGFI เท่ากับ 0.90 ค่า NFI
เท่ากับ 0.95 ค่า NNFI เท่ากับ 0.96 ค่า CFI เท่ากับ 0.97
และค่า CN เท่ากับ 278.95 และตัวแปรในรูปแบบสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานได้รอ้ ยละ 79 จากผลการวิจยั ดังกล่าวมีขอ้ ค้นพบของ
ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จ
สำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ สรุปได้ดงั นี้ 1)
ลักษณะผู้นำ�ของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (Pij =
0.32) ต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 2) พฤติกรรมผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงแต่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวก (Pij = 0.27)

ต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งผ่าน
ทักษะการบริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์ผนู้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 3) กลยุทธ์
ผู้นำ�ของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (Pij = 0.07)
ต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไม่มีนัย
สำ�คัญทางสถิติ 4) ทักษะการบริหารสถานศึกษา มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวก (Pij = 0.57) ต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
5) พฤติกรรมผู้นำ�ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
(Pij = 0.56) ต่อกลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหาร อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 6) พฤติกรรมผู้นำ�ของผู้บริหาร มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก (Pij = 0.41) ต่อทักษะการบริหาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 7)
ลักษณะผู้นำ�ของผู้บริหาร ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์
ผู้นำ�ของผู้บริหาร
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูว้ จิ ยั มีประเด็น
ที่ควรนำ�มาอภิปรายเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจน ดังนี้
1. ผลการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกัน 5 ตัวแปร โดยปัจจัยด้านลักษณะผู้นำ�ของ
ผู้บริหารเป็นแนวคิดและทฤษฎีของ Wayne k. Hoy and
Cecil G. Miskel (2008 : 423 - 426) ประกอบด้วยลักษณะที่
สำ�คัญ 3 ประการ คือ ลักษณะส่วนตัว แรงจูงใจในการทำ�งาน
และทักษะการจัดการ ส่วนคุณลักษณะด้านคุณธรรมของ
ผู้นำ� สอดคล้องกับงานวิจัยของวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549 : 25)
ซึ่งได้ทำ�การวิจัยและสรุปไว้ว่าลักษณะที่สำ�คัญอีกประการ
หนึ่งของผู้นำ�คือคุณธรรมของผู้นำ�  ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้องค์การประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมผู้นำ�ของผู้บริหาร เป็นแนวคิดและทฤษฎีของ
Bass and Avolio (1994 : 3-4) ซึ่งแบบพฤติกรรมผู้นำ�
ที่มีประสิทธิผลต่อสถานศึกษาทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จในการ
ปฏิบัติงานนั้น ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ 1) ภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นำ�มีอิทธิพลต่อผู้ร่วม
งานหรือผู้ตามโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม 4 ประการ
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12 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
และ 2) ภาวะผูน้ �ำ การแลกเปลีย่ น ซึง่ เป็นกระบวนการทีผ่ นู้ �ำ
ให้รางวัลหรือลงโทษผูต้ าม ขึน้ อยูก่ บั ผลการปฏิบตั งิ านของผู้
ตาม ซึง่ มี 2 องค์ประกอบ คือ การให้รางวัลตามสถานการณ์
และการบริหารแบบวางเฉย ปัจจัยด้านกลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้
บริหารเป็นแนวคิดและทฤษฎีของ Ray Maghroor and
Eric Rolland (1997 : 62-81 ; อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม,
2553 : 126) ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การ
สร้างวิสัยทัศน์ 2) การกำ�หนดพันธกิจ 3) การสร้างกลยุทธ์
และ 4) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ปัจจัยด้านทักษะการบริหาร
สถานศึกษา เป็นแนวคิดและทฤษฎีของ Denis A. Romig
(1996 : 348) แนวคิดของ Thomas (1977 : 486) และ
แนวคิดของ Richard L. Daft (1999 : 281) ประกอบด้วย 7
องค์ประกอบ คือ 1) การติดต่อสือ่ สาร 2) การร่วมมือ 3) การ
ประสานงาน 4) การมีความคิดสร้างสรรค์ 5) การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 6) การสร้างทีมงานและ 7) การจัดการความ
ขัดแย้งของทีมงาน และปัจจัยด้านความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นแนวคิดของสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2555 : 92) ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการศึกษา 2) การบริหาร
จัดการศึกษา 3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ และ 4) การประกันคุณภาพภายใน
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ประหยัดที่สุด พบว่า ค่าดัชนีเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ผู้วิจัยกำ�หนดไว้
ทุกค่าโดยลักษณะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวก
และไม่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พฤติกรรมผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารไม่มอี ทิ ธิพลทางตรง
แต่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน
ศึกษาโดยส่งผ่านทักษะการบริหารสถานศึกษาและกลยุทธ์
ผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร กลยุทธ์ผนู้ �ำ ของผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไม่มีนัย
สำ�คัญทางสถิติ และลักษณะผู้นำ�ของผู้บริหารไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อกลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหาร ผลการวิจัยดังกล่าว
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อาจเป็นเพราะ การนำ�กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นมาตรการ
ทีเ่ ป็นรูปธรรมในการเปลีย่ นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสูก่ าร
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้ ซึ่งจำ�เป็นจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่จะประสบความสำ�เร็จได้จะต้องมีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมสนับสนุนทีเ่ ป็นไปในแนวทางเดียวกัน เสริมแรง
ซึง่ กันและกัน โดยกลยุทธ์ผนู้ �ำ ของผูบ้ ริหารจะถูกนำ�ไปใช้ได้
ดีขึ้นอยู่กับลักษณะผู้นำ�ของผู้บริหารและทักษะการบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งกลยุทธ์ผู้นำ�มีความสัมพันธ์กับลักษณะผู้นำ�
ของผูบ้ ริหารอยูบ่ า้ ง กล่าวคือเมือ่ ผูบ้ ริหารมีลกั ษณะผูน้ �ำ ทีด่ ี
ในด้านลักษณะส่วนตัวของผู้นำ�  มีแรงจูงใจในการทำ�งาน
มีทกั ษะการจัดการของผูบ้ ริหาร และมีคณ
ุ ธรรมของผูน้ � 
ำ อาจ
ส่งผลให้ผบู้ ริหารสามารถนำ�กลยุทธ์ทดี่ ใี นการบริหารลงสูก่ าร
ปฏิบตั ไิ ด้ แต่กไ็ ม่เสมอไป ในบางครัง้ ผูบ้ ริหารมีลกั ษณะผูน้ �ำ
ที่ดี อาจไม่สามารสร้างกลยุทธ์ที่ดีได้ ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์
ทีด่ นี นั้ ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของครูและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
หลายฝ่าย และการนำ�กลยุทธ์ไปใช้นั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวหลาย
อย่างที่จะทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกสูงสุดต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน คือ ทักษะการบริหารสถานศึกษา มีอทิ ธิพลทางตรงเชิง
บวก (Pij = 0.57) ต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะทำ�งานให้ส�ำ เร็จได้จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องมี
ทักษะการบริหารสถานศึกษา โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจำ�เป็น
ที่จะต้องมีทักษะที่สำ�คัญ ดังนี้ 1) การติดต่อสื่อสาร 2) การ
ร่วมมือ 3) การประสานงาน 4) การมีความคิดสร้างสรรค์ 5)
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 6) การสร้างทีมงาน และ 7) การ
จัดการความขัดแย้งของทีมงาน ซึง่ จะเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะ
ทำ�ให้การปฏิบตั งิ านในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ ง้ั ไว้
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องเร่งพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนให้มที กั ษะในการ
บริหารสถานศึกษาตามที่กล่าวมาด้วยรูปแบบการพัฒนาที่

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

หลากหลาย ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม
เชิงบวกสูงสุด (Pij = 0.27) คือปัจจัยด้านพฤติกรรมผูน้ �ำ ของ
ผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผ่านทักษะการบริหารสถานศึกษาและ
กลยุทธ์ผู้นำ�ของผู้บริหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมผู้นำ�
ของผูบ้ ริหารทีป่ ระกอบด้วยพฤติกรรมทีแ่ สดงออก 6 ประการ
คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรง
บันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำ�นึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล 5) การให้รางวัลตามสถานการณ์ และ
6) การบริหารแบบวางเฉย เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ส่งเสริมให้ผู้
บริหารมีทกั ษะการบริหารสถานศึกษาเพิม่ ขึน้ และยังสามารถ
สร้างกลยุทธ์ผนู้ �ำ ได้อย่างเหมาะสมกับโรงเรียนของตนเอง ซึง่
ช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางหรือทิศทางในการทำ�งานอย่างถูก

วิธีและเกิดความสำ�เร็จในระยะเวลาต่อมา ดังนั้นสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาผู้
อำ�นวยการโรงเรียนให้มพี ฤติกรรมผูน้ �ำ ทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนำ�เอาผลการวิจัยในเรื่องรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานไปวิจัยต่อยอดในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
2.2 ควรทำ�การวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนารูป
แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำ�เร็จสำ�หรับสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาในระดับประเทศ เพื่อนำ�ข้อค้น
พบทีไ่ ด้มาศึกษาเปรียบเทียบกัน ซึง่ จะทำ�ให้ขอ้ ค้นพบมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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