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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) เพือ่ ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวแบบสมรรถนะที่
มีอทิ ธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จากการพัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ การด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นการก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ด�ำเนินการ
โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 8 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis)
ระยะทีส่ องเป็นการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ด�ำเนินการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึง่ แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ ความเทีย่ งทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 กลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน รวม 420
คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product Moment Correlation Coefficient) และใช้โปรแกรม LISREL for
Windows ในการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ผลการวิจัยพบว่า
ในภาพรวมพบว่าผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 297.29, df = 150, P-value = 0.00,
RMSEA = 0.048, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, Largest Standardized Residual = 0.11) เมื่อพิจารณาค่า
อิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่าองค์ประกอบด้านภูมหิ ลังมีคา่ อิทธิผลสูงสุด ซึง่ มีคา่ เท่ากับ
0.76 องค์ประกอบด้านภูมิหลังมีค่าอิทธิพลที่ส่งผลรองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านสมรรถนะด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44 ค่าอิทธิผลที่ส่งผลรองลงมาอีกได้แก่ องค์ประกอบด้าน
สมรรถนะประจ�ำสายงาน ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 และองค์ประกอบด้านสมรรถนะหลัก ซึ่งมีค่าอิทธิพลทาง
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้นำ�และการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้นำ�และการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ลบเท่ากับ -14.16 ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาสมการโครงสร้างพบว่าองค์ประกอบในรูปแบบสามารถอธิบายค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบด้านภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 74.00
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ/ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ

ABSTRACT
The purposes of this study were to 1) to develop competency model affecting instructional
leadership for basic education school principals 2) To test the consistency of the structural
model and capacity affecting instructional leadership for basic education school principals with
empirical data. The research was divided into two phases : the first phases was the determination
on the study framework including an analysis of related document and researches, structural
interviews were instruments to interview 8 distinguished persons, and a content analysis were
used in analyzing the data; the second phase comprised a test of hypothesis based on a set of
5- level rating scale questionnaires with the reliability of 0.96. The sample by mean of multistage
random sampling, consisted of 420 school principals under the Office of the Basic Education
Commission in 2554. Data were analyzed by the SPSS program. The statistical device were
frequency, percentage,mean,standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
In search of an analysis of linear structure, the LISREL for Windows was employed.The findings
of this study were :The major finding as a whole in developing the competency model affecting
instructional leadership of school principals in basic education was found harmonize with empirical
data (X2 = 297.29, df = 150, P-value = 0.00, RMSEA = 0.048, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, Largest
Standardized Residual = 0.11)
When considering the total influence value, affecting instructional leadership of school
principals, it was found that the background factors attributed with the most influence 0.76, The
next background factors that influenced were disciplinary code of professional ethics competencies
equivalent 0.44, followed by the functional competencies for the influence that resulted in the
second week. The performance of the work. Which is influenced by factors of equivalent 0.24 and
core competencies. Had negative influence, -14.16, respectively. Considering that the structural
equation model could explain the variance of the inatructional leadership of the school principals
of being 74.00 percent.
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การศึ ก ษาเป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ
มีคณ
ุ ธรรม มีความรูแ้ ละมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา
การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกทางและเอาจริงจะท�ำให้คนมี
คุณภาพ อนาคตการศึกษาต้องเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
คิดใหม่ คือ สร้างจิตส�ำนักใหม่ ได้แก่ จิตส�ำนึกและ
คุณค่า การจัดการและยุทธศาสตร์ (ไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม, 2547 หน้า 17) จากการสรุปผลการสังเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) และจากผลการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ ได้สรุปผล
พบว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีประสิทธิภาพ
ทางวิชาการ กล่าวคือ 1) ผูบ้ ริหารโรงเรียนไม่มภี าวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการ 2) ครูไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการ
การเรียนการสอนและ 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต�่ำซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับจะต้อง
ด�ำเนินการปรับปรุง และพัฒนาต่อไปการที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำมีผลมาจากครูไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการจัดการการเรียนการสอนทั้งการเรียนของ
นั กเรี ย นและการสอนของครูนี้ เกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ
บทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรียนผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องบริหาร
จัดการการจัดการหลักสูตรและการสอนอย่างเอาใจใส่ และ
สนใจพฤติกรรมการสอนของครูให้มาก นั่นคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องมีภาวะผู้น�ำทางวิชาการ (ส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 หน้า
23) จากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561) ต้องการพัฒนาให้คนไทยเป็น
ก�ำลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็น มี
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีโอกาสเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียมเสมอ
ภาค (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 14)
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และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552 : 1) มีงาน
วิจัยจ�ำนวนมากเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ทั้งใน
ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ระบุว่า
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการเป็นเรื่องจ�ำเป็น (Lezotte, 1994,
pp.26-30) เพราะผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส�ำคัญทีส่ ดุ
ในโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอน มีอิทธิพล
ต่อระดับความส�ำเร็จที่สูงของนักเรียนและมีอิทธิพลต่อ
ระดับประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานของโรงเรียน ที่มี
ประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
(Findley and Finley, 1992 อ้างใน Chell, 1999,
pp.9-20) ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส�ำคัญที่สุดคือ
ต้องมุ่งเน้นที่กิจกรรมที่จะน�ำพาไปสู่ความส�ำเร็จอย่างสูง
ของนักเรียน ถ้ามีเป้าหมายที่โรงเรียนให้มีประสิทธิผล
ก็ต้องหาแนวทางเพื่อเน้นการใช้ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน (Hughes and Ubben, 1989,
pp.52) การเรียนรูข้ องนักเรียน การสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
การจัดการองค์การทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ มั พันธ์
กันผู้บริหารโรงเรียน จึงต้องมีภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
เพื่อด�ำเนินการให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
(Dimmock and Walker, 2005, pp.46) นอกจาก
นัน้ ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงยังสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้กบั ผูต้ ามท�ำให้เกิดความชัดเจนในวิสยั ทัศน์ (Peter
G. Northouse, 2010, pp.200) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีและต้องด�ำเนิน
การพัฒนาให้กับผู้บริหารโรงเรียน (ชัยรัตน์ หลายวัชระ
กูล, 2547, หน้า 34)ทุกหน่วยงานจึงพยายามค้นหารูป
แบบและตัวชีว้ ดั ของผูน้ ำ� ทีม่ ที กั ษะ ความสามารถสูง การ
บริหารงานด้านการศึกษาต้องการนักบริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ำ�
ทางการบริหารสูง(Caldwell, 2000, pp.14)ซึ่งในยุค
ใหม่นี้ภาพลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เปลี่ยนแปลง
ไป ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
ที่เข้มแข็ง (Strong instructional leadership) เป็น
ผู้จัดการที่เป็นผู้ประสานชุมชนที่ดี เป็นผู้อ�ำนวยความ
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สะดวก(facilitator) ที่เชี่ยวชาญ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง
ไกล มองอนาคตของสถานศึกษา ไม่ใช่ผู้บริหารที่มุ่งแต่
งานธุรการหรืองานก่อสร้าง แต่จะต้องมุ่งเน้นการจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ (รุ่ง แก้วแดง, 2546, หน้า 13)
ปั จ จุ บั น องค์ ก รในต่ า งประเทศได้ น� ำ หลั ก
สมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการบริหารงานอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสรรหา การพัฒนา และ
การรักษาบุคลากรในองค์กร ซึง่ สมรรถนะ (Competency)
ช่วยให้ผลงานบุคลากรตรงตามความต้องการขององค์กร
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จขององค์กร
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549 หน้า 11) นอกจา
กนี้แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1973, pp.1-14) ได้
วิจัยพบว่าสมรรถนะ (Competency) เป็นพฤติกรรมที่
สามารถใช้ท�ำนายความส�ำเร็จในการท�ำงานได้ดีกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการท�ำนายแบบเดิมที่พิจารณาความ
สามารถของบุคคลจากระดับการศึกษา คะแนนสอบที่
รับจากถาบันการศึกษา คะแนนผลสอบแข่งขันเข้าท�ำงาน
ซึง่ สมรรถนะมีความหมายรวมถึงความรู้ ทักษะคุณสมบัติ
บุคลิกภาพ นิสัยและพฤติกรรมที่จ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จ
ของบุ ค คลและองค์ ก าร ในส่ ว นของภาคราชการใน
ประเทศไทยส�ำนักงาน ก.พ.ได้ปรับปรุงระบบข้าราชการ
งาน และค่าตอบแทน ในราชการพลเรือนสามัญของไทย
ไปพร้อมๆกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบ
ราชการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
การให้บริการที่ดีของส่วนราชการ อีกทั้งให้ความส�ำคัญ
กับการเสริมสร้างระบบราชการให้เป็นมืออาชีพ โดยใช้
ปรัชญาชี้น�ำ 3 หลักการส�ำคัญ คือ หลักการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม หลักการก�ำหนดและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ และหลักการบริหารผลงาน (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน, 2550 หน้า 1) ซึง่ สอดคล้อง
กับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2553 หน้า 230) ที่กล่าว
ว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นอีกมิติหนึ่งของการ
พัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ระยะสั้น โดยให้
พนักงานสร้างผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อ

ให้การด�ำเนินงานในส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา จึง
จ�ำเป็นต้องพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการ
เสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการโดยเฉพาะผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาที่เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทัง้ ระบบและพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะ หรือมีความรู้
ความสามารถและทักษะของการมีภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ที่สามารถชี้น�ำและพัฒนาสังคมได้ เพื่อเป็นต้นแบบหรือ
แนวทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีภาวะผู้น�ำทาง
วิ ช าการพร้ อ มพั ฒ นาและประเมิ น ผลบุ ค ลากรที่ มี อ ยู ่
เดิมให้เร่งพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น�ำทางวิชาการตาม
ความคาดหวังของสังคมได้อย่างเข้มแข็ง ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาตั ว แบบสมรรถนะที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อ ทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดล
โครงสร้ า งตั ว แบบสมรรถนะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเสริ ม
สร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรง
ของตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. องค์ประกอบด้านภูมิหลัง ตัวแบบสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ�ำสายงานและสมรรถนะด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีอิทธิพล
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ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นำ� สือ่ สารและการจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคคล และ4)
การมีวิสัยทัศน์
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ตั ว แปรแฝงด้ า นสมรรถนะด้ า นวิ นั ย
ขอบเขตของการวิจัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ ริหาร
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ได้แก่ 1) การ
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
มีวินัย 2) เป็นแบบอย่างที่ดี 3) รักและศรัทธาในวิชาชีพ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ และ 4)รับผิดชอบในวิชาชีพ
2.2 ตัวแปรผล ได้แก่ องค์ประกอบด้านภาวะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 29,997 ผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว ได้แก่ 1) การ
คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้ 2)
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3) การพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 420 นักเรียน 4) การพัฒนาครู และ5) การสร้างบรรยากาศ
คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage การเรียนรู้และการท�ำงาน
Random Sampling)
นิยามศัพท์เฉพาะ
2. ตัวแปรที่ศึกษา
การศึ ก ษาเพื่ อ ก� ำ หนดการพั ฒ นาตั ว แบบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำศัพท์ของ
สมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทาง การวิจัยครั้งนี้ได้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์เฉพาะที่
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งนี้มี ส�ำคัญ ดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
2.1 ตัวแปรสาเหตุ จ�ำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ศึกษา หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์
2.1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก คือภูมิหลังของ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ หรือ
ผูบ้ ริหาร สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ 1) ชี้น�ำให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและ
อายุตวั 2) ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และ3) ตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เกิดการ
ระดับการศึกษา
รวมพลัง ประสานสัมพันธ์กันเพื่อพัฒนาวิชาชีพและ
2.1.2 ตั ว แปรแฝงภายใน ประกอบด้ ว ย และงานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของ
ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร ได้แก่
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนอันเป็น
1) ตั ว แปรแฝงด้ า นสมรรถนะหลั ก ของ ภารกิจหลัก ของสถานศึก ษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ผู้บริหาร สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ได้แก่ ก�ำหนดไว้
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนา
2. สมรรถนะ หมายถึง องค์ประกอบ (Cluster)
ตนเองและ 4) การท�ำงานเป็นทีม
ของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
2) ตัวแปรแฝงด้านสมรรถนะประจ�ำสายงาน (Attitudes) ของปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อ
ของผู้บริหาร สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ผลสัมฤทธิ์ของการท�ำงานของบุคคลนั้น ๆ เป็นบทบาท
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 2) การ หรือ ความรับผิดชอบซึง่ สัมพันธ์กบั ผลงานและสามารถ
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วัดค่าเปรียบ เทียบ กับเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถ
พั ฒ นาได้ โ ดยการฝึ ก อบรม ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น จาก
พฤติกรรมในการท�ำงาน ที่แสดงออกมาแต่ละบุคคล ซึ่ง
สามารถวัดและสังเกตได้ สมรรถนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
พฤติกรรมเท่านั้นแต่จะมองลึกไปถึงความเชื่อ ทัศนคติ
อุปนิสัยส่วนลึกของแต่ละคน สมรรถนะจึงเป็นส่วนที่
ต่อยอดเพิ่มเติมขึ้นมาให้บุคคลปฏิบัติงานได้ผลงานที่
โดดเด่นกว่าบุคคลอื่น
3. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร้างและ
ปรับปรุงรูปแบบเชิงสมมุติฐานของตัวแบบสมรรถนะที่
มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาวิเคราะห์
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หมาย
ถึ ง แบบจ� ำ ลองที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร
ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่สามารถจ�ำแนกเป็นทิศทางที่เป็น
สาเหตุและเป็นผลได้ และเขียนเป็นรูปแบบการวิจัยใน
รูปสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้างของรูปแบบอยู่บนพื้นฐาน
การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีหลากหลายและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
รูปแบบได้ด้วยข้อมูลความคิดเห็น
5. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
หรือรูปแบบลิสเรล (LISREL Model) หมายถึงรูปแบบ
เชิงสถิตทิ อี่ ธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Cause) แบบ
เส้นตรง (Linear) ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทัง้ ตัวแปรสังเกต
ได้ (Observed Variables หรือ Manifest Variables)
จ�ำนวน 21 ตัวและตัวแปรแฝง (Latent Variables)
จ�ำนวน 5 ตัว โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับ
ทิศทางของการเป็นสาเหตุ
6. โปรแกรม LISREL หมายถึง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดย Joreskog and Sorbom
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นตรงของการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ

ที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ามีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุม่ ตัวอย่าง และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
7. รูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หมายถึ ง ผลการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด ้ ว ยโปรแกรม
LISREL พบว่า ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และมีความน่าจะเป็น (P-value)
เข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness
of Fit Index = GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit
Index = AGFI) มีค่าเท่ากับ 1 หรือเข้าใกล้ 1
8. ตัวแปรแฝง หมายถึง ตัวแปรที่ไม่สามารถ
วัดค่าของตัวแปรได้โดยตรง แต่มโี ครงสร้างตามทฤษฎีที่
แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถสังเกต
ได้ มี 2 ลักษณะคือ
8.1 ตัวแปรแฝงภายนอก หมายถึง ตัวแปร
ทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่สนใจศึกษาสาเหตุของตัวแปรเหล่านัน้ ตัวแปร
สาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกจึงไม่ปรากฎในรูปแบบ
ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรแฝงภายนอก คือตัวแปร
ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ตัวแปรแฝงภายใน หมายถึง ตัวแปร
ที่ ผู ้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาว่ า ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แปรใด
สาเหตุข องตัวแปรภายในจะแสดงไว้ในรูปแบบอย่าง
ชั ด เจน ส� ำ หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ตั ว แปรแฝงภายใน
ได้แก่ ตัวแปรแฝงด้านสมรรถนะหลัก ตัวแปรแฝงด้าน
สมรรถนะประจ�ำสายงาน ตัวแปรแฝงด้านสมรรถนะด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
วัดตัวแปรแฝงแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จะวัดค่าจากตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบทั้งหมด
รวม 20 ตัวแปร
9. ตัวแปรสังเกตได้ หมายถึง ตัวแปรพฤติกรรม
ที่สังเกตและวัดได้ของตัวแปรแฝงนั้นๆ
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10. ข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ข้อมูลที่ผู้
วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของตัวแบบสมรรถนะที่
มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง
1 1 . ผู ้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ห ม า ย ถึ ง
ผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2554 ใน
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เชิงนโยบาย ต่อส�ำนักงาน ก.ค.ศ.ในการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการสรรหา การพัฒนา การฝึกอบรม การสร้างความ
ก้าวหน้า การประเมินวิทยฐานะและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้แนวทางการประยุกต์แนวคิดด้านสมรรถนะและภาวะ
ผูน้ ำ� ทางวิชาการ มาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้สนองตอบกับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการของผู้รับบริการและสังคมได้มากขึ้น
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้กรอบแนวทางการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะทีม่ อี ทิ ธิพล
ประโยชน์ของการวิจัย
ต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ของผู้บริหาร
การวิจยั ครัง้ นีม้ ปี ระโยชน์ทงั้ ในด้านวิชาการและ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ควรจะเป็นและเหมาะสมใน
29
การก�ำหนดนโยบาย การจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม
ในด้านการน�ำผลการวิ3.จัยไปใช้
ดั
ง
นี
้
สํา นักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ได้กรอบแนวทางการพัฒนาตัว แบบ
หรือชการวางแผนพั
ฒารสถานศึ
นาผู้บริหการสถานศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
1. ส�ำนัสมรรถนะที
กงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
้ างภาวะผู
พืน้ ฐานน้ าํ ทางวิ
่
่มีอิทธิ พลตอการเสริ
มสร้น
าการ ของผูบ
้ ริ ห
ษาขั้ นพื้ นฐาน
ที่ควรจะเป็ นและเหมาะสมในการกาหนดนโยบาย
ได้ขอ้ มูลและสารสนเทศในการบริ
หารและใช้เป็ํ นข้อเสนอ การจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรม หรื อการ
วางแผนพัฒนาผูบ
้ ริ หารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จจัยัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
พัฒนาศักยภาพบุคคล

ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการ
บริหารสถานศึกษา

สื่อสารและการจูงใจ

การมีวส
ิ ัยทัศน์

วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย

การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน

อายุตัว

องค์ประกอบ
ด้านภูมิหลัง

การพัฒนานักเรียน

องค์ประกอบ
ด้านสมรรถนะ
ประจําสายงาน

การกําหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมายและพันธ
กิจการเรียนรู้

องค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ

องค์ประกอบ
ด้านสมรรถนะ
หลัก

องค์ประกอบด้าน
สมรรถนะด้านวินัย
คุณธรรมฯ

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และการทํางาน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

การบริการทีด
่ ี
การพัฒนาตนเอง
การทํางานเป็นทีม

การพัฒนาครู

การมีวินัย

เป็นแบบอย่างที่ดี
รักและศรัทธาในวิชาชีพ
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ทีม่ า : จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการบริ ห ารและระดั บ การศึ ก ษาซึ่ ง มี ลั ก ษณะแบบ
ได้แก่ McClelland, David C. (1973), สุกัญญา รัศมี ตรวจสอบรายการ (Check List)และเติมค�ำ
แบบสอบถามตอนที่ 2 สอบถามด้านสมรรถนะ
ธรรมโชติ. (2549), อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2553) และ
หลัก ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
การพัฒนาตนเองและ 4) การท�ำงานเป็นทีม มีขอ้ ค�ำถาม
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
จ�ำนวน 8 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การด�ำเนินการวิจัย 2 ระยะ ดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 3 สอบถามด้านสมรรถนะ
1.การวิ จั ย ระยะที่ ห นึ่ ง : การก� ำ หนดกรอบ
ประจ�ำสายงาน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
แนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย
1.1 การวิ เ คราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย ที่ วิจัย 2) การสื่อสารและการจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพ
บุคคล และ 4) การมีวสิ ยั ทัศน์ มีขอ้ ค�ำถาม จ�ำนวน 8 ข้อ
เกี่ยวข้อง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด
1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.การวิจยั ระยะทีส่ อง : การตรวจสอบสมมติฐาน มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบบสอบถามตอนที่
4 สอบถามด้านสมรรถนะด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
การวิจัย ประกอบด้วย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ 1) การมีวนิ ยั 2) เป็นแบบ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อย่างที่ดี 3) รักและศรัทธาในวิชาชีพ และ 4)รับผิดชอบ
2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ในวิชาชีพ มีขอ้ ค�ำถาม จ�ำนวน 8 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
และน้อยที่สุด แบบสอบถามตอนที่ 5 สอบถามองค์
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.6 การก�ำหนดค่าคะแนนเกณฑ์การแปล ประกอบด้านภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ด้านได้แก่
ความหมายค่าเฉลี่ย
1) การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2) การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3) การพัฒนา
แบบสอบถามใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง นักเรียน 4) การพัฒนาครู และ5) การสร้างบรรยากาศ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 420 คน ซึ่งมี การเรียนรูแ้ ละการท�ำงาน มีขอ้ ค�ำถาม จ�ำนวน 50 ข้อ ซึง่
ลักษณะและมีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ดังนี้
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ที่ ส อบถามเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบด้ า นต่ า ง ๆ ของ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
ตั ว แบบสมรรถนะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเสริ ม สร้ า งภาวะ
ผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว แบบสมรรถนะ
ประกอบด้วยแบบสอบถาม 5 ตอน ดังนี้
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะภูมหิ ลัง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเสริ ม สร้ า งภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างข้อค�ำถาม
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ของแต่ละตัวแปรตามกรอบแนวคิดของการวิจัย และ
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการน�ำแบบสอบถาม
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการบริหาร
การศึกษาและวัดผลการศึกษา ผู้บริหารส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และนักวิจยั หรือนักวัดผล
การศึกษา เพื่อท�ำการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จากนั้นผู้วิจัยน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
น�ำแบบสอบถามไปทดลองกับผู้บริหารสถานศึกษา ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 20 คน จาก 20 โรงเรียน แล้ว
น�ำมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ดังนี้
1) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) โดย
วิธสี มั ประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมในแต่ละด้าน (Item total Correlation
Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2538, หน้า 63)
โดยเลือกข้อทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ไว้ใช้ โดย
มีค่าจ�ำแนกเท่ากับ 0.40
2) หาค่าความเทีย่ ง (Reliability) โดยวิธสี มั ประ
สิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2538, หน้า 69)แล้วน�ำผลการวิเคราะห์
มาประกอบการพิจารณา เพือ่ จัดท�ำแบบสอบถามฉบับสม
บรูณ์ต่อไปซึ่งพบว่ามีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้
สถิติเบื้องต้น
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น เพื่อให้รู้
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง และสภาพของตัวแปรต่าง ๆ โดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
ความถี่ และร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ ์ อ ย ่ า ง ง ่ า ย ข อ ง
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
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สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม LISREL for
Windows ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธไี ลค์ลฮิ ดู สูงสุด
(Maximum Likelihood Estimate) ตามโมเดลที่ใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ มีตวั แปรทีป่ ระกอบด้วย
ตัวแปรแฝงทัง้ ภายในและภายนอก ผลการวิเคราะห์จะน�ำ
เสนอในรูปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ ค่าสถิติส�ำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีดังนี้
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics)
เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชั่น
ความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่า
ต�่ำมากหรือยิ่งเข้าใกล้ ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่ารูปแบบมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of
Fit Index : GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่าง
ฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากรูปแบบก่อนและหลังปรับ
รูปแบบกับฟังก์ชั่นความสอดคล้องก่อนปรับปรุงรูปแบบ
ถ้าค่า GFI มีค่ามากว่า 0.90 แสดงว่ารูปแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of
Fit Index : GFI) ซึ่งน�ำ GFI มาปรับแก้และค�ำนึงถึง
ขนาดของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ค่านี้ใช้เช่นเดียวกับ
GFI ดังนั้น ถ้าค่า GFI และ AGFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า
รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่า RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation) เป็นค่าทีบ่ ง่ บอกถึงความไม่สอดคล้อง
ของรูปแบบทีส่ ร้างขึน้ กับเมตริกความแปรปรวนร่วมของ
ประชากรซึ่งมีค่า RMSEA ที่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามี
ความสอดคล้องกันสนิท (Close Fit) ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง
0.05 ถึง 0.08 แสดงว่ารูปแบบสอดคล้องในระดับดีพอ
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สมควร และถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่า
รูปแบบมีความสอดคล้องในระดับปานกลาง แต่อย่างไร
ก็ตามค่าที่ใช้ได้และถือว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้อง
ควรมีค่าไม่เกิน 0.08
ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Largest Standardized Residual) ระหว่างเมตริก
สหสัมพันธ์ที่เข้าสู่การวิเคราะห์กับเมตริกซ์ที่ประมาณได้
โดยค่าเศษส่วนเคลื่อนที่เข้าใกล้ศูนย์ จะถือว่ารูปแบบ
มีแนวโน้มสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ความพอดี
เศษส่วนเหมาะสมอยู่ระหว่าง –2 ถึง +2 (Bollan, 1980
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, หน้า 42)
การปรับรูปแบบ (Model Adjustment) จะ
ท�ำการปรับรูปแบบบนพื้นฐานของทฤษฎี และงานวิจัย
เป็นหลัก โดยมีการด�ำเนินการคือ จะตรวจสอบผลการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือ
ไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ รวมทั้ง
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก�ำลังสอง
(Square Multiple Correlation) ให้มีความเหมาะสม
รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคล้องรวม (Overall Fit)
ของรูปแบบว่าโดยภาพรวมแล้วรูปแบบมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด และจะหยุดรูปแบบเมื่อ
พบค่าสูงสุดของเศษส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Largest Standardized Residual) ต�่ำกว่า 2.00
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, หน้า 48)

สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อ
การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ผลการพั ฒ นาตั ว แบบสมรรถนะที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ด�ำเนินการสังเคราะห์ผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และผลจากสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ มาพัฒนาเป็นตัวแบบ

สมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผลทีไ่ ด้เป็น
ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านภูมหิ ลังของผูบ้ ริหาร ประกอบ
ด้วยตัวแปร 3 ตัว คือ อายุ ประสบการณ์ในการบริหาร
และระดับการศึกษา 2) องค์ประกอบด้านสมรรถนะหลัก
ประกอบด้วย ตัวแปร 4 ตัว คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
บริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และการท�ำงานเป็นทีม 3)
องค์ประกอบด้านสมรรถนะประจ�ำสายงาน ประกอบ
ด้วย ตัวแปร 4 ตัว คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย
การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคลและ
การมีวิสัยทัศน์ 4) องค์ประกอบด้านสมรรถนะด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย
ตัวแปร 4 ตัว คือ การมีวินัย การเป็นแบบอย่างที่ดี รัก
และศรัทธาในวิชาชีพ และรับผิดชอบในวิชาชีพ ส่วนองค์
ประกอบด้านภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ ประกอบด้วยตัวแปร
5 ตัว คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ
การเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การ
พัฒนานักเรียน การพัฒนาครูและการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และการท�ำงาน
ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
โครงสร้างตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริม
สร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิจยั เมือ่ น�ำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นตรงและการวิเคราะห์แยกค่าอิทธิพล
และผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรองค์ประกอบ
สมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมดังกล่าว พบว่าผลการพัฒนา
ตัวแบบสมรรถนะทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 297.29, df =
150, P-value = 0.00, RMSEA = 0.048, GFI = 0.93,
AGFI = 0.91, Largest Standardized Residual =

จากผลการวิจยั เมื่อนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงและการวิเคราะห์
่ ทธิพลและผลการวิเคกราะห์ษาและพั
่บที่ 1 ปีการศึกษา 2555
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เสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
0.11) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อการเสริม ด้านภูมิหลังมีค่าอิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.76
่ ฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลตอการเ
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วินัย คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.44 คาอิ่ ทธิผลที่ส่ งผล
งาน ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 และองค์ประกอบด้าน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการวิจัยนี้
รองลงมาอี
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มีอายุหรือวัยวุฒสิ งู มีประสบการณ์ทางการบริหารสูงและ
ดับดังแสดงในภาพ
มีระดับการศึกษาที่สูง จะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการสูงขึน้ ด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุมากขึน้
หรือวัยวุฒิที่พอเหมาะ จะมีความสุขุม รอบคอบในการ
คิดและตัดสินใจที่จะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจาก
บุคคลจะสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ มีการปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ส�ำหรับค่าอิทธิพลทางลบแสดง
ให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านสมรรถนะหลักจะส่งผลต่อ
องค์ประกอบด้านภูมิหลัง โดยเฉพาะการมีระดับการ
ศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความเป็นผู้มีภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการ โดยจะเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้และศึกษาต่อ
เพิ่มเติมจนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษา
ของ Maslach (1982 อ้างถึงใน เพ็ญศรี ปรางสุวรรณ,
2541, หน้า 109)ทีพ่ บว่าผูท้ มี่ อี ายุมากจะมีประสบการณ์
กับบุคคลหลายประเภท ท�ำให้มีทักษะในการประสาน
งานกับบุคคลประเภทต่างๆ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มี
ความสุขุมรอบคอบ รู้จักชีวิตมองชีวิตได้กว้างขวางและ
สามารถปรับตัวได้ นอกจากนี้ บุคคลทีม่ อี ายุมากขึน้ จะมี
การพัฒนาตามวัย มีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอด
อภิปรายผล
เวลา ท�ำให้เกิดความคิด การเรียนรูแ้ ละแสวงหาวิธปี ฏิบตั ิ
่ สริ มสร้างภาวะผูน้ าํ ทาง
กษาเมื่อพิจารณาคาอิ่ ทธิพลรวมที่ส่ งผลตอการเ
อภิจากผลการศึ
ปรายผล
(จินตนา ยูนิพันธ์, 2534, หน้า 128) ซึ่งสอดคล้องกับ
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึ
กษาขั้นพื้นฐาน พบวาองค์
ประกอบด้่อพิานภูจมิหารณาค่
ลังมีค่าอิทธิผลสูางอิสุดทซึ่งธิมี พลรวม ผลการวิจัยของติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2536) และสุจิตรา
จากผลการศึ
ก่ ษาเมื
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเสริ ม สร้ า งภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการของ จรจิตร (2532) ที่พบว่าหัวหน้าภาควิชาที่มีอายุมากจะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าองค์ประกอบ มีสัมฤทธิผลในการท�ำงานสูง นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
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กับผลการวิจัยของ วนิภา ว่องวัจนะ (2535) ที่พบว่า
ช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท�ำงาน
และกฤษณา กาญจนวิสิทธิเดช (2538) วิจัยพบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
องค์การ จากการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นตรงของการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพล
ต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่าการสร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ ละ
การท�ำงาน จะมีความส�ำคัญสูงสุด รองลงมาได้แก่การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียน
การพัฒนาครู และการพัฒนาวิสยั ทัศน์ เป้าหมายและพันธ
กิจการเรียนรู้ ตามล�ำดับ ส่วนการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ ะส่ง
ผลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า สมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิ์
จะมีความส�ำคัญสูงสุด รองลงมาได้แก่การมีวิสัยทัศน์
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ การสื่อสารและการจูงใจ การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั การมีวนิ ยั การประพฤติ
ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
การท�ำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพ
บุคคล และการบริการที่ดี ตามล�ำดับ จากข้อค้นพบดัง
กล่าว จะช่วยให้การด�ำเนินงานของ ก.ค.ศ.ในการก�ำหนด
ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณที่
พึงประสงค์ มีภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ได้อย่างมีสัมฤทธิ
ผล (ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2554, หน้า 1)

นักเรียน การพัฒนาครู และการพัฒนาวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
และพันธกิจการเรียนรู้
2. ส� ำ หรั บ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผล
การวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาในเรื่ อ งอายุ ประสบการณ์ ใ นการบริ ห าร
และระดับการศึกษา ส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนควรพิจารณา
เกี่ยวกับการก�ำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือก
ให้เหมาะสม โดยควรก�ำหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมา
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่องอายุ
ประสบการณ์ในการบริหารและระดับการศึกษา
ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาเป็ น องค์
ประกอบที่ ส� ำ คั ญ ในองค์ ป ระกอบด้ า นภู มิ ห ลั ง ของ
ผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การเสริ ม สร้ า งภาวะผู ้ น� ำ ทาง
วิ ช าการ ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนได้รับศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่าส�ำหรับ
การพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ สูงสุด รองลง
มาได้แก่การมีวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ การ
สื่อสารและการจูงใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัย การมีวินัย การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การท�ำงานเป็นทีม การ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ พัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการบริการ
1. ส� ำ หรั บ โรงเรี ย นและผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ทีด่ ี ตามล�ำดับและควรออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรให้ความส�ำคัญกับการ สอดคล้องกับสมรรถนะต่าง ๆ ดังกล่าว
สร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ ละการท�ำงาน สูงสุด รองลงมา
ได้แก่การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนา
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