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และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามของตัวแปรแฝง
ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน และใช้โปรแกรม LISREL 8.80 Student Edition
ในการพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ ภาวะ
ผู้น�ำทางวิชาการ บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู การรับรู้
ความสามารถของคณะครูในภาพรวม โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำทางวิชาการมีอิทธิพลโดยรวมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุด และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของข้อมูล
เชิงประจักษ์กลมกลืนระดับดี ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้ ร้อยละ 83
ค�ำส�ำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงาน
			 ของผูบ้ ริหารโรงเรียน/ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ABSTRACT
The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model
of factors related to principals’ administrative behaviors affecting student achievement
under the Office of Basic Education Commission, based on the concepts of instructional
leadership, school academic climate emphasis, teacher empowerment and collective
teacher efficacy. The sample, derived by means of stratified random sampling, consisted
of 1,359 teachers in the academic year 2008. There were five latent variables namely,
instructional leadership, school academic climate emphasis, teacher empowerment, collective teacher efficacy, and student achievement. The research instrument was a set of
questionnaires on the four latent variables related to principals’ administrative behaviors.
SPSS was used to derive descriptive statistics; LISREL 8.80 Student Edition was used to
validate the causal relationship model.
The finding revealed that there were 4 major factors affecting student achievement
under the Office of Basic Education Commission: instructional leadership, school academic
climate emphasis, teacher empowerment and collective teacher efficacy. The total effect
of instructional leadership factor was found having most effect on student achievement.
The test result of empirical model was well fit, and the effects in the model showed that
the path coefficient could be predicted 83 percent.
KEYWORDS : Student achievement/ Factors related to principals’ administrative behaviors
			
affecting student achievement/ A causal relationship model
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส�ำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความ
สมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส�ำคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความส�ำคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ความรูแ้ ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรูค้ วาม
เข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตในสังคมอย่าง
มีความสุข (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 3) การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั ด�ำเนินการตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารการศึกษาครั้งส�ำคัญ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะการบริหารการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านโครงสร้าง
การบริหารงานของสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2545ก) ซึง่ มาตรา 39 ได้กำ� หนดให้กระทรวงกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ ไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ข) ท�ำให้โครงสร้างการบริหารงานและหลักสูตรการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมโดยสถานศึกษาจะมีอ�ำนาจในการบริหาร
และจัดการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับบทบาทหน้าที่เพื่อปฏิบัติ
งานบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งใน
การปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษา งานวิจัยหลายเรื่องได้ระบุตรงกันว่า ผู้บริหารที่เอาใจใส่ต่อ
งานวิชาการ ทุ่มเทให้กับงานพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และมีภาวะผู้น�ำ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จของสถานศึกษา ท�ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี บุคลากรได้รับการ
พัฒนาและมีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ก) ซึ่ง
สอดคล้องกับบาร์ธ (Barth, 1990, p. 64) ที่ได้กล่าวว่า “ผู้บริหารโรงเรียน คือ กุญแจส�ำคัญของ
โรงเรียนทีด่ ี เพราะคุณภาพของโปรแกรมการศึกษานัน้ ขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียนคือ
เหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ครูพฒ
ั นาหรือหยุดชะงักกับงานทีท่ ำ� ผูบ้ ริหารโรงเรียนคือปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทีส่ ดุ ใน
การก�ำหนดบรรยากาศโรงเรียน ถ้าคุณแสดงโรงเรียนที่ดีให้ผมดูได้ ผมก็จะแสดงผู้บริหารโรงเรียนที่ดี
ให้คุณดูได้เช่นกัน (Show me a good school and I’ll show you a good principal)” นอกจากนี้
ผู้บริหารยังเป็นตัวแปรส�ำคัญในสถานศึกษา ถ้าผู้บริหารเป็นคนไม่เอาจริง ไม่ตั้งใจในการบริหาร ไม่มี
ทักษะการบริหาร ท�ำงานไม่เป็นระบบ ขาดศีลธรรม องค์การจะไปสู่ความเป็นเลิศไม่ได้ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 1)
จากการที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่าง ๆ มีอ�ำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จัดท�ำสาระของหลักสูตร และ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได้ - ตกและการอนุมัติ การส�ำเร็จ
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การศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการแต่จะมีความหลากหลายในทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งรูปแบบการเรียนการสอนตลอดจน
การวัดและการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมภิ าคเดียวกันและต่างภูมภิ าค และ
จากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ในทุกสังกัดทัว่ ประเทศ ทัง้ ในปีการศึกษา 2549 (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2550, หน้า 17) และ
ปีการศึกษา 2550 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2551, หน้า 3) พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ
นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนซึ่งพบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ (Instructional Leadership) บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้าน
วิชาการ (School Academic Climate Emphasis) การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู (Teacher
Empowerment) และการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม (Collective Teacher Efficacy)
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Alig-Mielcarek & Hoy, 2005, pp. 17-19; Lee,
Smith & Cromanger, 1995, pp. 2-11; Sweetland & Hoy, 2000, pp. 721-722, p. 724; Hoy,
Sweetland & Smith, 2002, pp. 77-93) ผู้วิจัยจึงน�ำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
เป็นกรอบในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม การบริหาร
งานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนโดยใช้เทคนิคโมเดลลิสเรล
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรที่สังเกตได้ ผลการศึกษาจะท�ำให้ทราบปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อค้นพบที่ได้นี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา อันจะน�ำไปสู่การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม การบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์

สมมติฐานของการวิจัย

การคัดเลือกตัวแปรและก�ำหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรในโมเดลพัฒนามาจาก
หลายแนวคิด ได้แก่ แนวคิดของรอสและเกย์ (Ross & Gray, 2006, p. 798) ที่ว่า ผู้บริหารโรงเรียน
สามารถด�ำเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนในทางอ้อมได้โดยการสร้างสภาพของ
องค์การให้มลี กั ษณะทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ แนวคิดของซายเบาท์ และเวนเดล
(Sybouts & Wendel, 1994, p. 19) ที่ว่า ภาวะผู้นำ� ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่มีนักเรียน
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงแตกต่างจากภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนที่มี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต�่ำ และความแตกต่างหลักนั้นเนื่องมาจากความจริงที่
ว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงนั้นจะเป็น ผู้น�ำทางวิชาการ
แนวคิดของก็อดดาร์ดและคณะ (Goddard et al., 2000 cited in Mcguigan, 2005, p. 67) ที่ว่า
บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการเป็นแรงฉุดดึงที่มีพลังต่อนักเรียนทุกคนเพื่อน�ำไปสู่การบรรลุ
สัมฤทธิ์ผล และต่อครูทุกคนให้มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และ แนวคิดของ
โซเมช (Somech, 2005, p. 238) ที่ว่าการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูได้ให้คุณประโยชน์อย่าง
มากมาย ได้แก่ การเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การปรับปรุงการปฏิบัติการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของนักเรียน และแนวคิดของก็อดดาร์ด ฮอย และวูลโฟล์ค ฮอย (Goddard, Hoy, &
Woolfolk Hoy, 2000, pp. 22-23) ที่ว่าการรับรู้ความสามารถในภาพรวมของคณะครูสามารถปรุง
แต่งสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรทัดฐานของโรงเรียน จึงมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งต่อพฤติกรรมของครู และ
ส่งผลต่อมาที่พฤติกรรมของนักเรียนตามล�ำดับ จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น น�ำมาสรุปรวมเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการมีอทิ ธิพลเชิงบวกในทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ผ่านบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู และการรับรู้ความ
สามารถของคณะครูในภาพรวมและมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้าน
วิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู และการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม
2. บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจให้กับครู การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
3. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถ
ของคณะครูในภาพรวม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
4. การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

วิธีดำ� เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัว่ ประเทศ ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ หมด
185 เขต เป็นระดับชั้น (Strata) ในการสุ่ม ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโรงเรียน จ�ำนวนเขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 453
โรงเรียน และครูผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวนโรงเรียนละ 3 คน รวมจ�ำนวนครูผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 1,359 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน มีจ�ำนวนทั้งหมด 90 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ
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เท่ากับ 0.95 รายละเอียดของแบบสอบถามแต่ละตอนเป็นดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามวัดภาวะผู้นำ�
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 23 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดบรรยากาศ
โรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีข้อค�ำถามจ�ำนวน 8 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจให้กับครูมีข้อค�ำถามจ�ำนวน 38 ข้อและตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถของ
คณะครูในภาพรวม มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 12 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ถึง 17 มกราคม 2552
หลังจากนั้นน�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และให้คะแนนตาม
น�้ำหนักที่ก�ำหนดไว้ ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 1,359 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.62
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อให้ทราบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีส่ งั เกตได้ทงั้ หมดในโมเดล
โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับน�ำไปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุและ 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามโมเดล
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.80 Student Edition

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังปรับความสัมพันธ์ของ
ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ แสดงดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1
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Y1
X1

X2

บรรยากาศ
โรงเรียนที่เนน
ดานวิชาการ

X3
0.81**

ภาวะผูนำทาง
วิชาการ
Y2

0.38**

Y4
Y5

0.34** 0.24**

0.61**
0.41**

Y3
การเสริมสราง
พลังอำนาจ
ใหกับครู

0.34**

การรับรู
ความสามารถ
ของคณะครู
ในภาพรวม

0.30**

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน

0.31**
Y8

Y9

Y10

Y6
Y7
**p < .01

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
		 โรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังปรับความสัมพันธ์ของ
		 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม
			 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
			 หลังปรับความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรผล (ตัวแปรตาม)

บรรยากาศ

การเสริมสร้าง

การรับรู้

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนที่เน้น
ด้านวิชาการ

พลังอ�ำนาจ
ให้กับครู

ความสามารถ

ทางการเรียน

ของคณะครู
ในภาพรวม
DE IE TE

ของนักเรียน

ตัวแปรเหตุ (ตัวแปรต้น) DE
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน
0.81**
บรรยากาศโรงเรียน
ที่เน้นด้านวิชาการ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ให้กับครู
การรับรู้ความสามารถ
ของคณะครูในภาพรวม
-

IE
-

TE

DE

IE

TE

DE

0.81** 0.61** 0.28** 0.89** 0.38** 0.55** 0.94** -

-

-

0.34** -

-

-

-

-

-

0.41**

-

-

-

-

-

-

-

-

IE

TE

0.83** 0.83**

0.34** 0.24** 0.14** 0.38** 0.34** 0.22** 0.56**
0.41**0.31** 0.12** 0.43**
- 0.30**

-

0.30**

ตัวแปรแฝงภายนอก
X1 X2 X3
ค่าความเที่ยง
0.77 0.85 0.77
ตัวแปรแฝงภายใน
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
ค่าความเที่ยง
1.00 0.76 0.79 0.84 0.77 0.71 0.57 0.83 0.87 1.00
สมการโครงสร้างตัวแปรแฝงใน ACA_EMP		 TEA_EMP		 COL_TEA		 STU_ACH
ค่า R-SQUARE
0.66		 0.83		 0.96		 0.83
**p < .01 DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้อม TE = อิทธิพลรวม
ค่าสถิติ : (χ2) = 33.04; df = 34; P-value = 0.51; RMSEA = 0.0; NFI = 1.00; CFI = 1.00; SRMR = .0081; GFI = 0.99
		
และ AGFI = 0.97

โดยภาพรวมการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังปรับความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตได้ ปรากฏว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552, หน้า
21-25) ผลการตรวจสอบค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) = 33.04; df = 34; P-value = 0.51; ค่า Relative
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Chi-square= 0.97; ค่า RMSEA = 0.00; ค่า NFI = 1.00; ค่า CFI = 1.00; ค่า Standardized RMR
= 0.0081; ค่า GFI = 0.99; ค่า AGFI = 0.97 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรตาม คือ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนมีคา่ เท่ากับ .83 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ หมดในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ร้อยละ 83
สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐาน 4 ข้อ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียน มีอทิ ธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนผ่านบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู และ
การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม ด้วยขนาดอิทธิพลโดยรวม .83 (p<.01) และมีอิทธิพล
เชิงบวกในทางตรงต่อบรรยากาศโรงเรียนทีเ่ น้นด้านวิชาการ ด้วยขนาดอิทธิพล .81 (p<.01) การเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู ด้วยขนาดอิทธิพล .61 (p<.01) และการรับรู้ความสามารถของคณะครูใน
ภาพรวมด้วยขนาดอิทธิพล .38 (p<.01)
2. บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจให้กับครู ด้วยขนาดอิทธิพล .34 (p<.01) การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม ด้วย
ขนาดอิทธิพล .24 (p<.01) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล .34 (p<.01)
3. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู มีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถ
ของคณะครูในภาพรวมด้วยขนาดอิทธิพล .41 (p<.01) และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนด้วย
ขนาดอิทธิพล .31 (p<.01)
4. การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล .30 (p<.01)

การอภิปรายผลการวิจัย

จากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้
บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดสมมติฐานเกีย่ วกับเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงไว้ 4 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า โมเดลความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังปรับค่าความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตได้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีอิทธิพลเชิงบวกในทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยส่งผ่านบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจให้กบั ครู และการรับรูค้ วามสามารถของคณะครูในภาพรวมและมีอทิ ธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อ
บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู และการรับรู้ความสามารถ
ของคณะครูในภาพรวม
		 1.1 ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนผ่านบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู และ
การรับรูค้ วามสามารถของคณะครูในภาพรวม ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับสมมติฐานและสนับสนุน
แนวคิดของรอสและเกย์ (Ross & Gray, 2006, p. 798) ที่ว่า ผู้บริหารโรงเรียนสามารถด�ำเนินการ
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างเรียนของนักเรียนในทางอ้อมได้โดยการสร้างสภาพขององค์การให้มลี กั ษณะ
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ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของฮอลลิง
เจอร์และเฮ็ค (Hallinger & Heck, 1996, 1998 cited in Hoy and Miskel, 2001, p. 302) ที่
พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แต่อิทธิพล
ดังกล่าวส่งผลในทางอ้อม
		 1.2 ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีอทิ ธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อบรรยากาศ
โรงเรียนทีเ่ น้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กบั ครู และการรับรูค้ วามสามารถของคณะครู
ในภาพรวมผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับสมมติฐาน และสนับสนุนแนวคิดของ บาร์ธ (Barth, 1990,
p. 64) ทีว่ า่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นกุญแจส�ำคัญของโรงเรียนทีด่ ี เพราะคุณภาพของการจัดการศึกษานัน้
ขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้ครูได้พฒ
ั นาหรือหยุดชะงัก
กับการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารโรงเรียนคือปัจจัยทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดในการก�ำหนดบรรยากาศของโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอ็ดมันด์ และออสตินกับเรย์โนลด์ (Edmonds, 1979, pp. 15-27;
Austin & Reynolds, 1990, pp. 167-178) ที่พบว่า ภาวะผู้น�ำที่แข็งแกร่งของผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญในการพัฒนาโรงเรียน
			 1.2.1 ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อ
บรรยากาศโรงเรียนทีเ่ น้นด้านวิชาการ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับสมมติฐานและสนับสนุนแนวคิด
ของนักการศึกษาอีกหลายคน ได้แก่ เบลสและเบลส; เช็พพาร์ด; เมอร์ฟี, เวล, ฮอลลิงเจอร์ และมิท
แมน; และบอสเสอร์ท และคณะ (Blasé & Blasé, 1999, pp. 349- 378; Sheppard, 1996, pp.
325-344; Murphy, Weil, Hallinger & Mitman, 1982, pp. 22-27; Bossertet et al., 1982 cited
in Alig-Mielcarek & Hoy, 2005, p.13) ที่ว่า บทบาทและพฤติกรรมผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นสิ่งน�ำทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของฮอลลิงเกอร์, บิคแมนและเดวิส (Hallinger, Bickman & Davis, 1996 cited in Leithwood
& Hallinger, 2002, p. 16) และเอลิก-ไมเอ็ลคาเร็ค and Alig-Mielcarek, 2003, pp. 108-109) ที่
พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีอทิ ธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อบรรยากาศโรงเรียน
ที่เน้นด้านวิชาการ
			 1.2.2 ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีอทิ ธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน และสนับสนุนแนวคิดของ
ฮิลและแรกแลนด์ (Hill & Ragland, 1995 cited in Cunningham & Cordeiro, 2003, p. 173)
ที่ว่า ภาวะผู้นำ� ของผู้บริหารโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนจากบทบาทของการสั่งการ และการควบคุม
ไปสู่บทบาทของการแนะน�ำ การอ�ำนวยความสะดวก การสนับสนุน และการประสานงานด้านความ
พยายามต่าง ๆ ในนามของโรงเรียน ซึง่ ท�ำให้องค์การโรงเรียนมีลกั ษณะแบนราบ และยังได้มกี ารเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจ และกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจให้กับครู ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชอร์ท
เกรียร์ และเมลวิน (Short, Greer, & Melvin, 1994 cited in Short, Rinehart & Eckley, 1999,
p. 2) ที่พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูเกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนมีความ
ปรารถนาให้เกิดขึ้นเท่านั้นและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสวีทแลนด์และฮอย (Sweetland &
Hoy, 2000, pp. 718-719) ที่พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนที่มีลักษณะสัมพันธ์กับครูแบบ
ฉันมิตร (Collegial Leadership) มีความสัมพันธ์กบั การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กบั ครู กล่าวคือ ภาวะ
ผู้นำ� ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีลักษณะให้การสนับสนุน (Supportive) มีความผูกพันในลักษณะแบบ
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เปิด (Egalitarian) และไม่มีลักษณะสั่งการหรือเข้มงวด (Neither Directive nor Restrictive) เป็นสิ่ง
ที่น�ำไปสู่การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีลักษณะสัมพันธ์กับครูแบบฉันมิตร (Collegial Leadership) และบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้าน
วิชาการเป็นตัวแปรที่มีอำ� นาจในการพยากรณ์ต่อการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูในระดับสูง
			 1.2.3 ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีอทิ ธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการ
รับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน และสนับสนุน
แนวคิดของรอสและเกรย์ (Ross and Gray, 2004 cited in McGuigan, 2005, pp. 49-50) ที่ว่า
การกระท�ำของผู้บริหารโรงเรียนที่จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม แต่
งานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการรับรู้ความสามารถ
ของคณะครูในภาพรวมโดยตรง ผู้วิจัยพบว่า ยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่เผยแพร่ไว้ก่อนหน้านี้ แต่มีงาน
วิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่ การศึกษาของรอส และเกรย์ (Ross & Gray, 2004 cited in
McGuigan, 2005, pp. 49-52) ที่พบว่า ภาวะผู้นำ� แบบเปลี่ยนสภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถของคณะครูในภาพรวม
2. บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจให้กับครู การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
		 2.1 บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจให้กับครู ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานและสนับสนุนแนวคิดของก็อดดาร์ด
สวีทแลนด์ และฮอย (Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000, p. 690) ที่ว่า บรรยากาศโรงเรียนที่
เน้นด้านวิชาการอาจจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของครูได้หลาย ๆ พฤติกรรมซึ่งมีแนวโน้มที่
ท�ำให้สามารถเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนได้ การทีบ่ รรยากาศโรงเรียนทีเ่ น้นด้านวิชาการ
มีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู อาจเป็นเพราะว่าการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจให้กับครูนั้นมิได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ แต่บรรยากาศของโรงเรียนนั้นมีส่วนเอื้ออ�ำนวยให้
เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูและการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู (Sweetland & Hoy,
2000, p. 720) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสวีทแลนด์และฮอย (Sweetland & Hoy, 2000,
pp. 718-719) ที่พบว่า บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการกับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู
มีความสัมพันธ์กัน และบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการเป็นตัวแปรที่มีอ�ำนาจในการพยากรณ์
ต่อการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูในระดับสูง
		 2.2 บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการรับรู้ความ
สามารถของคณะครูในภาพรวม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน และสนับสนุนแนวคิดของ
ฮอย สวีทแลนด์ และสมิทธิ์ (Hoy, Sweetland, & Smith, 2002, p. 80) ทีว่ า่ บรรทัดฐานทางสังคมนัน้
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมวลสมาชิกในกลุ่มตามทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura,
1986, 1997 cited in Hoy, Sweetland, & Smith, 2002, p. 80) ที่ระบุว่า การรับรู้เกี่ยวกับความ
สามารถของตนเองและกลุ่มของคณะครูมีอิทธิพลต่อการกระท�ำของพวกเขา และก่อให้เกิดสิ่งที่ตาม
มาคือ การกระท�ำเหล่านี้จะถูกตัดสินโดยกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์กับบรรทัดฐาน ได้แก่ บรรยากาศที่
เน้นด้านวิชาการเป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจากความเชื่ออย่างแรงกล้าของคณะครูที่ให้ความส�ำคัญกับ
ความมุ่งมั่นทางวิชาการในโรงเรียน (Hoy, Sweetland, & Smith, 2002, p. 80) ดังนั้น บรรยากาศ
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โรงเรียนทีเ่ น้นด้านวิชาการอาจจะมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อทัง้ การรับรูค้ วามสามารถของคณะครูในภาพรวม
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของฮอย สวีทแลนด์ และสมิทธิ์
(Hoy, Sweetland, & Smith, 2002, pp. 87-89) ที่พบว่า บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมี
อิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม
		 2.3 บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน และสนับสนุนแนวคิดของ ฮอย
สวีทแลนด์ และสมิทธิ์ (Hoy, Sweetland, & Smith, 2002, p. 80) ที่ว่า บรรยากาศโรงเรียนที่
เน้นด้านวิชาการสามารถช่วยปรุงแต่งสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่มีลักษณะเป็นบรรทัดฐานได้ซึ่งจะมี
อิทธิพลอย่างสูงต่อพฤติกรรมของครู และต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของฮอย สวีทแลนด์ และสมิทธิ์ (Hoy, Sweetland & Smith, 2002, pp. 87-89) ที่พบว่า
บรรยากาศโรงเรียนทีเ่ น้นด้านวิชาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
แม้จะมีการควบคุมตัวแปรสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม และยังสอดคล้องกับเอลิก-ไมเอ็ลคาเร็ค
(Alig-Mielcarek, 2003, p. 112) ที่พบว่า บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกใน
ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถ
ของคณะครูในภาพรวม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
		 3.1 การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อการรับรู้ความ
สามารถของคณะครูในภาพรวม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน และสนับสนุนแนวคิดของ
ก็อดดาร์ด (Goddard, 2002 cited in Ross, Hogaboam-Gray & Gray, 2003, p. 9) ที่ว่า ครูต้อง
มีโอกาสในการตัดสินใจเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ความรูส้ กึ ในการเป็นตัวแทนของกลุม่ (Collective Agency) ได้
รับการพัฒนา ซึง่ แนวคิดดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับแบนดูรา (Bandura, 1997, p. 501 cited
in Goddard & Goddard, 2001, pp. 816-817) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้น�ำที่มีความแข็งแกร่งคือ
ผู้ที่สามารถรวมน�้ำใจของบุคลากรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันได้และผู้ที่ได้เสริม
สร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูอาจจะสามารถเพิ่มระดับการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม
ของโรงเรียนได้ ดังนั้น ภาวะผู้นำ� ที่แข็งแกร่งและการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจอาจจะเป็นรูปลักษณ์ของ
ชีวิตองค์การ (Aspects of Organizational Life) ที่สามารถสร้างการรับรู้ความสามารถของคณะครู
ในภาพรวมได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายคน ได้แก่ ก็อดดาร์ด (Goddard,
2001, p. 25 cited in Goddard, 2002, p. 174) ที่พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับสมาชิก
ของกลุ่มสามารถช่วยพัฒนาการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมได้ และก็อดดาร์ด (Goddard, 2002, p. 18 cited in McGuigan, 2005, p. 46) ที่พบว่า การที่ครูมีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมกล่าวคือ ยิ่งครูได้รับการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโปรแกรมการเรียนการสอนมากเท่าใดก็ยงิ่ จะท�ำให้ระดับของ
การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมากขึ้นเท่านั้น
		 3.2 การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูมีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน และสนับสนุนแนวคิดของโซเมช (Somech, 2005, p. 238) ที่ว่าการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูได้ให้คุณประโยชน์อย่างมากมาย
ได้แก่ การเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การปรับปรุงการปฏิบัติการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
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ของนักเรียน การยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู และเพิ่มความเข้มข้นให้กับแรงจูงใจ ความ
ผูกพัน และความพึงพอใจของครู ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสวีทแลนด์และฮอย (Sweetland
& Hoy, 2000, pp. 721-722, p. 724) ที่พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียน โรงเรียนทีม่ กี ารเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กบั ครูจะท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพการสอน
และการเรียนรู้สูงด้วย และการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครูเป็นตัวแปรที่มีอ�ำนาจพยากรณ์ต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
4. การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม มีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานและสนับสนุนแนวคิดของก็อด
ดาร์ด ฮอย และวูลโฟล์ค ฮอย (Goddard, Hoy, & Woolfolk Hoy, 2000b, pp. 22-23) ที่ว่าการ
รับรู้ความสามารถในภาพรวมของคณะครูได้ปรุงแต่งสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรทัดฐานของโรงเรียน จึงมี
อิทธิพลที่แข็งแกร่งต่อพฤติกรรมของครู และส่งผลต่อมาที่พฤติกรรมของนักเรียนตามล�ำดับ ซึ่งก็อด
ดาร์ด ฮอย และวูลโฟล์ค ฮอย ได้อธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy
Theory) ว่า เมื่อการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมอยู่ในระดับที่สูง คณะครูในโรงเรียนมี
ความเชือ่ ว่าพวกเขาสามารถทีจ่ ะเข้าถึงนักเรียนและสามารถเอาชนะต่ออิทธิพลภายนอกทีเ่ ป็นเชิงลบได้
ความเชือ่ เกีย่ วกับการรับรูค้ วามสามารถของคณะครูในภาพรวมดังกล่าวนี้ จะท�ำให้ครูมคี วามอดทนต่อ
ความมานะพยายาม มีการวางแผนมากขึ้นกว่าเดิม มีความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับก็อดดาร์ดและก็อดดาร์ด (Goddard & Goddard, 2001, p. 809) ที่ได้ให้
แนวคิดว่า การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมนั้นหมายถึง การรับรู้ของคณะครูในโรงเรียน
ว่าคณะครูทงั้ หมดสามารถทีจ่ ะจัดระบบและบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามทีต่ อ้ งการ และมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อนักเรียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายคน
ได้แก่ แบนดูรา (Bandura, 1993 cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 157) ก็อดดาร์ด ฮอย และวูล
โฟล์ค ฮอย (Goddard , Hoy, & Woolfolk Hoy, 2000b, pp. 26-27) ฮอย สวีทแลนด์ และสมิทธิ์
(Hoy, Sweetland, & Smith, 2002 cited in McGuigan, 2005, p. 45) และก็อดดาร์ด โลเกอโฟ
และฮอย (Godddard, Logerfo & Hoy, 2004, pp. 403-425) ที่พบว่า การรับรู้ความสามารถของ
คณะครูในภาพรวมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ได้แก่ บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับครู และการรับรู้ความ
สามารถของคณะครูในภาพรวม มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญปัจจัยที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริหารงานดังกล่าว ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำ� ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนผ่านบรรยากาศโรงเรียนทีเ่ น้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กบั ครู
และการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมในระดับที่สูงมาก ซึ่งแสดงว่าผู้บริหารโรงเรียน
สามารถพัฒนาตนเองเพือ่ ให้มคี วามเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง และผูบ้ ริหารการศึกษาระดับสูง
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สามารถก�ำหนดเป็นนโยบายในการทีจ่ ะพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการเป็นผูน้ ำ�
ทางวิชาการเพือ่ ให้การบริหารงานโรงเรียนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้สงู ขึน้ เช่น การอบรม
การสัมมนา และการลาศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. หลังจากการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม การ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ควรน�ำรูปแบบดังกล่าวไปศึกษาเชิงคุณภาพเฉพาะรายกรณี
เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนแต่ละแห่ง
2. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม การบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลที่น�ำมาศึกษานั้นมีทั้งข้อมูลระดับโรงเรียน ห้องเรียน และบุคคล ซึ่งข้อมูล
ที่มีระดับแตกต่างกันอาจท�ำให้มีผลต่อตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นจึงควร
น�ำการวิเคราะห์พหุระดับ (Hierarchical Linear Model: HLM) มาใช้ศึกษาด้วยก่อนที่จะด�ำเนินการ
วิเคราะห์เส้นทางต่อไป
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“

Good things can come from unexpected places.
บางครั้งสิ่งดี ๆ ก็อาจมาจากที่ซึ่งคุณคาดไม่ถึง

”
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