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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั�งนี�มีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี สมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
ความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง� ต่อการบริ หารและจัดการ�ึ�งจะส่งผลให้เกิดประสิ ทธิผล
ของโรงเรี ยน ในยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั ที�มีการเปลี�ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวตั น์ ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมีสมรรถนะทางการบริ หาร จึงจะทําให้สถานศึกษา
บรรลุความสําเร็ จ โดยความสําเร็ จนั�นส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถในการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ส่งผลสัมฤทธิ�ทางการเรี ยนสูงและที�สาํ คัญมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามที�กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ผเู ้ รี ยนต้องดี เก่งและมีสุข เพื�อ
เป็ นทรัพยากรที�สาํ คัญในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าและมัน� คงในทุกด้าน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัด
อุบลราชธานี จํานวน ��� คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีการสุ่ มอย่างง่าย (Sample
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Random Sampling) เครื� องมือที�ใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตรวัดประเมินค่า จํานวน 5 ด้าน มีค่าความเชื�อถือ ตั�งแต่ 0.84-0.96 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพ�นื ฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที�มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที�ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ� ปั จจัยความผูกพัน
ต่อองค์กร ปัจจัยความสัมพันธ์กบั ชุมชน และปั จจัยความสามารถพิเศษรอบ ส่วนใน
ด้านปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ�สหสัมพันธ์พหุคูณในระดับสูง เท่ากับ 0.850 และตัวแปรต่าง ๆ
สามารถทํานายสมรรถนะผูบ้ ริ หารสู่ความเป็ นเลิศทางการศึกษา ได้ร้อยละ 70.80
คําสําคัญ: สมรรถนะ, ความรู ้, ทักษะ
Abstract

The research aimed to study the factors which influenced the competency
of the school administrators in Ubon Ratchathani province. The competency of the
administrators was crucial and necessary to the administration and management
leading to the school effectiveness. At present, it was deemed essential for the school
administrators to have the administrative competency to make their schools perform
effectively and achieve the set goals. Upon the schools’ success, an achievement of
learners who could effectively read, write and critically think. They could develop
desirable characteristics as stipulated by the Ministry of Education. The learners, who
were well-equipped, served as valuable resources of the country. The samples used in
the study were 480 primary school administrators in Ubon Ratchathani province,
derived by simple random sampling. The research instrument was a five-rating scale
questionnaire with a confidence value ranging from 0.84 to 0.96. Basic statistics and
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multiple regression analysis were used to analyze data. The research found that the
factors which could influence the school administrators’ competency with statistical
significance of 0.05 were: achievement-oriented organizational culture,
organizational commitment, relations with communities, and special talents. The
supportive factors from the organization had no influence the school administrators’
competency. This presented the value of a multiple co-relational co-efficient
equivalent to 0.850. Variables could predict the competency leading to educational
excellence by 70.80%.
Keywords: competency, knowledge, skills
บทนํา

สถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนเป� นสถานที�สงั� สอนอบรมเยาวชนทุกเชื�อชาติให้เกิด
การเรี ยนรู ้ที�เป� นประโยชน�สูงสุดต่อผูเ้ รี ยน ทั�งยังเป� นสถาบันที�หล่อหลอมการพัฒนา
บุคลิกภาพที�ดีให้เกิดขึ�นในตัวผูเ้ รี ยน ไม่ม่งุ เฉพาะแต่การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านความรู ้และ
สติปัญญาเพียงด้านเดียวเท่านั�น การนําเยาวชนไปสัง� สอนด้วยกัน ทําให้เกิดโรงเรี ยน
�ึ�งมีครู เป� นผูอ้ บรมสัง� สอน โรงเรี ยนจึงเป� นสถานศึกษาหรื อสถานที�ให้การศึกษาแก่
เยาวชนพร้อมกับจัดการศึกษาเพือ� พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป� นมนุษย�ที�สมบูรณ�ท� งั ร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข (Office of the Basic Education Commission, 2005: 53)
สถานศึกษาจึงมีสถานะเป� นศูนย�รวมของการแสวงหาความรู ้ �ึ�งต้องประสาน
ความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในสังคม เพื�อพัฒนาคนในสังคมให้มี
คุณลักษณะที�พึงประสงค� ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที�ต่อเนื�องให้บรรลุผลสัมฤทธิ�
ตามเป้ าหมายที�กาํ หนด เพื�อให้การจัดการศึกษาทุกสถานศึกษาดําเนินไปด้วยความเป� น
ระบบระเบียบ มีศกั ยภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน รัฐบาลจึงได้กาํ หนดให้มีการใช้

104 มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2562

กฎหมายการศึกษาเป็ นหลักสําคัญสําหรับในการบริ หารจัดการการศึกษา ให้บงั เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของชาติโดยส่วนรวม โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการสื� อสารในรู ปแบบอื�น ๆ
อันนําไปสู่การปรับตัวและการเปลี�ยนแปลงด้านการศึกษาของชาติให้มีศกั ยภาพและ
เสถียรภาพ สามารถพัฒนาได้ทนั กับการเปลี�ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตั น์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง พ.ศ. 2552-2561 มุ่งส่งเสริ มให้
คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ และการปฏิรูปการศึกษาครั�งนี�เน้นการ
ปรับปรุ งแก้ไขอย่างเป็ นระบบ พร้อมกําหนดประเด็นสําคัญของการจัดการศึกษาที�
ต้องการปฏิรูปอย่างเร่ งด่วนได้ � ประการ ดังนี� (1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มี
นิสยั ใฝ่ รู ้ สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีสมรรถนะ มีความรู ้ ความสามารถโดยเฉพาะ
คุณวุฒิวชิ าชีพ (2) พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ มีกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ให้มี
คุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั�นสูง มีใจรักในวิชาชีพครู จัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน (�) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ ให้สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที�มีคุณภาพ ส่งเสริ มการสร้างสภาพแวดล้อม
ในชุมชนท้องถิ�น พร้อมกับรณรงค์ให้คนไทยมีนิสยั รักการอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ และ
(4) พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ มุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา
พัฒนาภาวะผูน้ าํ มีระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที�โปร่ งใส เป็ นธรรม
ตรวจสอบได้ แต่จากการปฏิรูปการศึกษาที�ผา่ นมา พบว่า ยังมีปัญหาหลายเรื� องที�
จําเป็ นต้องเร่ งพัฒนาปรับปรุ งและต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
�ึ�งเป็ นผูท้ ี�มีบทบาทสําคัญที�สุดในการบริ หารและการจัดการศึกษา ความสําเร็ จหรื อการ
บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาจึงต้องอาศัยผูบ้ ริ หารเป็ นหลัก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้กาํ หนดให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติหลักสองประการ ประการแรก
จะต้องมีคุณสมบัติที�จะสามารถมีใบประกอบวิชาชีพครู คือต้องได้ปริ ญญาตรี ทางการ
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สอน หรื อได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนในกรณี ปริ ญญาตรี อื�น ประการที�
สองต้องสําเร็ จปริ ญญาตรี ทางการบริ หารการศึกษา หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริ หารการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี�เพื�อต้องการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพ อาชีพการบริ หารสถานศึกษาถือว่าเป็ น “วิชาชีพชั�นสูง”
(Professional) ต้องมีลกั ษณะเฉพาะตน มีอิสระในการให้บริ การ ใช้วถิ ีแห่งปั ญญาศึกษา
มีการศึกษาปรกติสูงพอ มีองค์กรวิชาชีพตรวจสอบ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที�เอื�อต่อการจัดการศึกษา เพื�อให้การกระจายอํานาจการบริ หารประสบ
ความสําเร็ จ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองให้มาก เรื� องแนวปฏิบตั ิในการ
บริ หารแบบกระจายอํานาจ การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การ
สร้างหลักสูตรท้องถิ�น การเป็ นผูน้ าํ ที�ดีและการจัดทํางบประมาณ
นอกจากการกําหนดคุณสมบัติการเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการได้กาํ หนดให้จดั การศึกษาเป็ นฐานการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
(School-Based Management: SBM) เป็ นรู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที�ได้รับ
ความสนใจในการบริ หารโรงเรี ยนมากในปัจจุบนั เพราะเป็ นรู ปแบบที�สอดคล้องกับ
แนวทางการบริ หารตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้รับการยอมรับให้
เป็ นยุทธศาสตร์สาํ คัญในการปฏิรูปการศึกษาในเกือบทุกประเทศ (Wohls letter, 1994
cited in Runcharoen, 2007: 67) �ึ�งการบริ หารในลักษณะนี�เป็ นรู ปแบบของการบริ หาร
ที�ให้ความสําคัญโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการบริ หารจัดการ ยึดโรงเรี ยนเป็ นฐานใน
การคิด โดยมีการกระจายอํานาจการบริ หารจัดการศึกษาไปสู่โรงเรี ยนโดยตรง ให้
โรงเรี ยนดูแลรับผิดชอบ ตัดสิ นใจบริ หารงานและดําเนินการได้ดว้ ยโรงเรี ยนเอง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
ได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาข้าราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เพื�อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาอาชีพครู โดยพิจารณาจากสมรรถนะ
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ในการปฏิบตั ิงาน แยกเป็ นสมรรถนะหลักกับสมรรถนะประจําสายงาน สมรรถนะหลัก
(core competency) ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ� การบริ การที�ดี การพัฒนาตนเอง
การทํางานเป็ นทีม ในการประเมินสมรรถนะประจําสายงาน (Functional competency)
ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื� อสารและการจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร การมีวสิ ยั ทัศน์ (Vongvanich, 2003)
ดังนั�น สมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง� ต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิผล ด้วยเหตุน� ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที�จะศึกษาเรื� อง
รู ปแบบพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี �ึ�งจะเป็ นข้อมูลที�
สําคัญอย่างยิง� ในการเสริ มสร้างพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ปฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตพื�นที�
จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การค้นหาตัวแปรโดยการศึกษาวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง (Pincharoen, 2012)
ผสมผสานกับการศึกษานําร่ อง (Pilot study) โดยใช้ทฤษฎีจากฐานราก (Siriwongse,
2004) จากนั�น สังเคราะห์ตวั แปรโดยการวางลําดับของการเกิดตัวแปร (Birth order)
ด้วยหลักการสร้างกรอบแนวคิดด้วยวิธีการคิดเชิงเหตุผล (Kenaphoom, 2014) กลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample) เป็ นผูบ้ ริ หารระดับประถมศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี
จํานวน ��� คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า �� หน่วยต่อ � ตัวแปร
(Anderson & Gerbing, 1988: 23) และทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) เครื� องมือที�เป็ นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า
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� ระดับ และวิเคราะห์�อ้ มูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคู� (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า มีตวั แปร � ตัวที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารสู่ความเป็ น
เลิศทางการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� โดยสามารถทํานายสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หาร ได้ร้อยละ ��.�� สําหรับปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร ระดับ
ประถมศึกษา เรี ยงลําดับความสําคัญ คือ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ�
ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยความสัมพันธ์กบั ชุมชน ปั จจัยความสามารถพิเศษ
รอบด้าน และใน��ะที�ปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะผูบ้ ริ หาร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและเมื�อพิจาร�าเป็ นรายปั จจัย ปราก�ผล
เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ดังนี�
1. ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ� มี � ตัวชี�วดั มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะผูบ้ ริ หารอันดับที� 1 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ�การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .��� (beta = .289)
2. ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร มี �� ตัวชี�วดั มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
อัน ดับที� 2 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ�การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .��� (beta =
.260)
3. ปั จจัยความสัมพันธ์กบั ชุมชน มี �� ตัวชี�วดั มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หาร อันดับที� 3 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ�การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .188 (beta = -.188)
4. ปั จจัยความสามารถพิเศษรอบด้าน มี �� ตัวชี�วดั มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หาร อันดับที� 4 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ�การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
.123 (beta = .123)
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5. สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด มี � ตัวชี�วดั มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หาร อันดับที� � โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ�การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
-.017 (beta = -.017)
ตารางแสดง 1
ค่ าสัมประสิ ทธิ� ถดถอ�ของปั จจั�ที�มอี ิทธิ พลต่ อสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษาในเขต
พ�น� ที�จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวแปร
B SE.B
Beta
t
Sig
วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ�
ความผูกพัน ต่อองค์กร
ความสัมพันธ์ชุมชน
ความสามารถพิเศษรอบด้าน
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
R
R2
F

.250
.214
-.134
.093
-.011
0.850
0.708
180.233

.038
.032
.028
.035
.016

.289
.260
-.188
.123
-.017

6.796
7.168
-4.611
3.162
-.779

.000
.000
.000
.002
.589

จากตารางที� � พบว่า ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม โดยใช้ F-test (ANOVA) พบว่า ตัวแปรอิสระทั�ง � ตัว ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั
ชุมชน วัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ� ความผูกพันต่อองค์กร และ ความสามารถ
พิเศษรอบด้าน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม (สมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี) (F = 180.233)
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อภิปรายผล
ปั จจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารระดับประถมศึกษาในเขตพื�นที�
จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามปั จจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารระดับ
ประถมศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ� ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยความสัมพันธ์กบั ชุมชน และปั จจัย
ความสามารถพิเศษรอบด้าน ส่วนปั จจัยที�ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร ได้แก่
ปั จจัยสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด �ึ�งผูว้ จิ ยั อภิปรายผลตามลําดับ ดังนี�
1. ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ� มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็ น
ปั จจัยหนึ�งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (internal environment) มีผลกระทบต่อ
พนักงาน วัฒนธรรมองค์กรมีความสําคัญเพราะมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู ้สึกและ
การทํางานของพนักงาน Williams Chuck (2008: 46) วัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่
ผลสัมฤทธิ� เป็ นเครื� องมือการบริ หารที�มาพร้อมกับแนวคิดการบริ หารภาครัฐแนวใหม่
(new public management) ยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเป็ นผูน้ าํ
การเปลี�ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเป็ นเลิศ วัฒนธรรมองค์กรที�
สําคัญและควรเสริ มสร้าง คือ การพัฒนาตนเองอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง
(continuous improvement and innovation) ความรับผิดชอบในงาน (employee
responsibility) การปรับตัวเพื�อการเปลี�ยนแปลง (adaptation to change) การยึดมัน�
ในคุณภาพ (dedication to quality) การทํางานเป็ นทีม (team work) ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลของงาน (efficient and effective work glow) (Tharasrisuthi, 2012) �ึ�ง
วัฒนธรรมค่านิยมเหล่านี�จะช่วยให้องค์การสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ (Shafritz et al,
2001: 18) ว่าวิธีการที�ทาํ ให้บุคคลเหมาะสมหรื อสะดวกสบายในองค์กรต้องยอมรับ
ค่านิยมขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kotter and Heskett (1992: 18) ที�กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จและความล้มเหลวขององค์กร โดย
วัฒนธรรมที�ม่งุ เน้นการปรับตัวมีผลทางบวกต่อองค์การ ผูบ้ ริ หารที�จะเสริ มสร้าง
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วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ� ต้องเป็ นผูบ้ ริ หารที�มีสมรรถนะ มีความรู ้ มี
ความสามารถรอบด้าน มีกลยุทธ์ รู ้จกั การคาดการณ์อนาคตว่าจะเป็ นไปในทิศทางใด
สอดคล้องกับทัศนะของ Sa-nguanwongwan (2011) ที�กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การเป็ น
ค่านิยมและความเชื�อที�มีร่วมกันอย่างเป็ นระบบที�เกิดขึ�นในองค์การ และใช้เป็ น
แนวทางในการกําหนดพฤติกรรมชองคนในองค์การ วัฒนธรรมองค์การจึงเสมือน
บุคลิกภาพ จิตวิญญาณขององค์การ �ึ�งสอดคล้องกับ Siriyan et al. (2017) ได้ศึกษา
บทความเกี�ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม: ทางเลือกใหม่สาํ หรับการพัฒนาในศตวรรษที�
�� ผลพบว่า ปัจจัยที�มีผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม ในด้านวัฒนธรรมองค์กร
(organization culture) ก็เป็ นปัจจัยที�สาํ คัญในการที�ทาํ ให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมหรื อ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนั�น ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารนั�น วัฒนธรรม
องค์กร ถือว่าเป็ นสิ� งจําเป็ นอย่างยิง� อีกปั จจัยหนึ�งเช่นกัน
2. ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
เขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรเป็ นกลยุทธ์หนึ�งใน
การบริ หารสถานศึกษา เพราะความผูกพันต่อองค์กร เป็ นเจตคติ เป็ นความรู ้สึกที�มีต่อ
องค์กรในลักษณะที�สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กร มุ่งหวังที�จะ
ทุ่มเท จงรักภักดี และภาคภูมิใจที�ได้เป็ นส่วนหนึ�งขององค์กร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึง
จําเป็ นต้องหาวิธีเสริ มสร้างตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรโดยเฉพาะด้านความรู ้สึก (affective commitment) เป็ นความผูกพันที�เกิดขึ�นจาก
ความรู ้สึกภายในส่วนบุคคลที�รู้สึกผูกพัน พึงพอใจ รู ้สึกเป็ นส่วนหนึ�งขององค์กร ยินดี
ที�จะเสี ยสละ ทุ่มเท ที�สาํ คัญป�ิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที�ดีและอุทิศตนสร้างสรรค์ให้องค์กร
เจริ ญรุ่ งเรื อง (Meyer & Allen, 1997) นอกจากผูกพันต่อองค์กรด้านความรู ้สึก
Mowday, Porter and Steers (1982: 29-31) ได้นาํ เสนอปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristics) ลักษณะงานที�
ทํา (job characteristics) ประสบการณ์ที�ได้รับจากการทํางานในองค์กร (work
experiences) และลักษณะโครงสร้างขององค์กร (structural characteristics) สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ Nancy (2006) ที�ระบุความผูกพันต่อองค์กรเป็ นกลยุทธ์ที�จะช่วยพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์กรสอดคล้องกับทัศนะของ Lìmwiraphanth
(2007) ที�บอกถึงความผูกพันต่อองค์กรมีความสําคัญ เพราะส่งผลให้พนักงานมี
ความรู ้สึกในทางบวก มีความจงรักภักดี�ดยปรารถนาที�จะเป็ นส่วนหนึ�งและ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์การ �ึ�งสิ� งนี�เป็ นเหมือนตัวกระตุน้ หรื อแรงจูงใจให้
พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทัศนะของ Wattanathawawong
(2015) ที�กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรมีความสําคัญเนื�องจากเป็ นตัวแปรที�มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื�นเช่น การลาออก การขาดงาน และความเ�ื� อยชา การพัฒนา
บุคลากรที�มีความรู ้และมีความเชี�ยวชาญ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็ นการลงทุนของ
องค์กรจึงควรสร้างความผูกพันองค์กรให้อยูใ่ นระดับสูงเพื�อประ�ยชน์สูงสุดของ
องค์กร �ึ�งสอดคล้องกับ Siriyan et al. (2017) ที�ได้ศึกษาบทความเกี�ยวกับองค์กรแห่ง
นวัตกรรม : ทางเลือกใหม่สาํ หรับการพัฒนาในศตวรรษที� �� ผลพบว่า ปั จจัยที�มีผลต่อ
การเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม ในด้านพฤติกรรม (Behavior) ก็เป็ นปั จจัยสําคัญปัจจัย
หนึ�งที�ส่งผลให้เกิด พฤติกรรมจะเป็ นการแสดงออกมาด้วยความรักความผูกพันต่อ
องค์กร และความรู ้สึกที�ดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจ เชื�อมัน� ศรัทธาต่อเป้ าหมายและ
กลยุทธ์
�. ปั จจัยความสัมพันธ์ชุมชน มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
เขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี ทั�งนี� เนื�องจากสถานศึกษาเป็ นสถาบันของชุมชน ทํา
หน้าที�บริ การสังคม มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวติ ที�ดี เมื�อจบการศึกษาสามารถนําความรู ้ที�ได้มาพัฒนาชุมชนและใช้ชีวติ อยู่
ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ความสัมพันธ์ชุมชน ต้องใช้หลักการมีส่วนร่ วมทุกภาค
ส่วนด้วยเหตุน� ีชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินการของสถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าที�ที�มีขอ้ ผูกพันระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา �ดยสถานศึกษามีหน้าที�จดั
การศึกษาให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
���� ที�ม่งุ เน้นการกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ�น กําหนดให้สถานศึกษาและท้องถิ�นมี
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บทบาทร่ วมกันในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถิ�น สถานศึกษากับชุมชนต้องสร้างความร่ วมมือและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
การสร้างสัมพันธภาพที�ดีต่อกันทําให้ชุมชนรู ้สึกอยูเ่ สมอว่า “โรงเรี ยนเป็ นสมบัติของ
เรา” ต้องช่วยกันดูแลรักษา อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือและร่ วมวางแผนใน
การพัฒนาสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญโดยตรงที�จะสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เจริ ญก้าวหน้าไปด้วยกัน �ึ�งสอดคล้อง
แนวคิด Pheykiln et al. (2014) ที�ระบุวา่ สถานศึกษามีการดําเนินงานหรื อจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาที�เอื�ออํานวยให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีโดยจัดให้มีกิจกรรมร่ วมกัน
ระหว่างผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีวธิ ีการและเครื� องมือ
การทํางานที�ชดั เจน สนับสนุนให้ครู ออกเยีย� มบ้านนักเรี ยนเพื�อประสานความเข้าใจอัน
ดีระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว โดยมีเป้ าหมายส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที�พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจยั Pungkho (2015) ที�กล่าวว่าโรงเรี ยนเปรี ยบเสมือน
ศูนย์กลางของชุมชน เป็ นที�พ� งึ ของชุมชนในทุกด้าน เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ความรู ้ อบรม สัมมนา ประชุมชี�แจงข้อราชการต่างๆทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรี ยนกับชุมชนอยูใ่ นสภาพแนบแน่นกลมเกลียว ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ คอย
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ �ึ�งกันและกันตลอดเวลา Saenwises (2012) ที�กล่าว
ว่า ปั จจัยและเงื�อนไขที�ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั�น
พื�นฐาน ประกอบด้วยปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารต้องมีคุณลักษณะส่วนบุคคล มีศรัทธา มี
มนุษยสัมพันธ์ เป็ นผูบ้ ริ หารที�มีคุณภาพและต้องมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน และ Runcharoen (2007) ที�กล่าวว่าหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
กับชุมชนเป็ นงานสําคัญอย่างหนึ�งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที�จะต้องจัดให้มีข� ึน เพื�อ
ความสําเร็ จ ความเจริ ญก้าวหน้า ความเข้มแข็งของคนในชุมชนและความมัน� คงของ
โรงเรี ยน
4. ปั จจัยความสามารถพิเศษรอบด้าน มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี สถานศึกษาเป็ นองค์กรสําคัญในการ

Vol. 17 No. 2 (May-August) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 113

หล่อหลอมสร้างคนให้เป็ นพลเมือง เป็ นทรัพยากรที�มีคุณค่า จากรายงานสภาวะ
การศึกษาไทยปี 2560 การจะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทนั โลกในศตวรรษที� �� สรุ ป
ภาพรวมและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริ ง คือ การปฏิรูปครู และผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี�มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื�อนการศึกษาให้มีคุณภาพ
ดังนั�นผูบ้ ริ หารการศึกษาต้องมีคุณลักษณะที�มีความสามารถรอบด้าน (Talent)
ประกอบด้วย ฉลาดมีไหวพริ บ มีวสิ ยั ทัศน์เป็ นผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ เป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ มี
ภาวะผูน้ าํ การเปลี�ยนแปลง มีความฉลาดทางปั ญญา ทางอารมณ์และทางสังคม มีความ
เข้าใจและมีทกั ษะในการบริ หาร ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมจริ ยธรรม
สอดคล้องกับทัศนะของ Robertson and Abbey (2004: 81) ที�กล่าวว่าความสามารถ
พิเศษควรมีคุณสมบัติดงั นี� 1) เป็ นนักคิดที�ดี �)มีความรอบรู ้ส่วนตัวสูง �)มีความตั�งใจ
ในการเรี ยนรู ้ �)มีระดับการรับรู ้ทิศทางการดําเนินงานสูง �)มุ่งเน้นเป้ าหมายเฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ�ง �)ต่อต้านและหลีกเลี�ยงการสูญเสี ยเวลากับเรื� องที�ไม่สาํ คัญ 7) ขยัน
ขันแข็ง อดทนและอดกลั�น 8) มีประสิ ทธิภาพในการทํางาน ความสามารถรอบด้าน
ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิผล สอดคล้องกับรายงานของ Chiangkhan (2015) ที�ระบุวา่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความรู ้ มีทกั ษะ มีความสามารถผ่านการคัดเลือกและเกณฑ์
ประเมินที�มีคุณภาพ จึงจะสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ และ Rangrongrat
(2013) ที�กล่าวว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะมีความฉลาดทางอารมณ์ มี
ภาวะผูน้ าํ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ� มีเจตคติ มีการจัดการความรู ้และการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ คุณลักษณะทั�งหมดจัดเป็ นความสามารถพิเศษรอบด้านที�ผบู ้ ริ หารจะนํา
องค์กรให้กา้ วไปในกระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษาเพื�อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดใน
การบริ หารการศึกษา
5. การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี ทั�งนี�เนื�องจาก สํานักงานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาเป็ นส่วนราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�น
พื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายจากภาครัฐสู่ระดับพื�นที�โดยจัดทํา
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แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื�นที�การศึกษา วิเคราะห์ จัดสรร
งบประมาณ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรร่ วมกับสถานศึกษา ระดมทรัพยากร ส่งเสริ ม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษา ประสานงานทั�งภาครัฐและเอกชน ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจึงเป� นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการขับเคลื�อน
นโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบตั ิอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Sirirangsri (2013) ที�เห�นว่านโยบายการจัดการศึกษาของรัฐเปลี�ยนแปลงบ่อยครั�งเพราะ
ความไม่มนั� คงทางด้านการเมือง นอกจากมีการเปลี�ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาลแต่ละ
ยุคแต่ละสมัยแล้ว ยังปรับเปลี�ยนตามลักษณะของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ทิศทางการศึกษาไม่แน่นอนทําให้การบริ หารจัดการศึกษาขาดความต่อเนื�อง สร้าง
ความสับสนให้ภาคปฏิบตั ิ ส่งผลให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไป
ปฏิบตั ิ สอดคล้องกับแนวคิดของ Brown (2000) ที�เห�นว่าประสิ ทธิผลขององค์การ
ขึ�นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าํ องค์การมีส่วนสําคัญมากที�สุดและการบริ หารสํานักงานเขตพื�นที�
การศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต้องมีองค์ประกอบของการบริ หารหรื อปั จจัยในการ
บริ หารที�สาํ คัญและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Theiynsomci (2013) ที�เห�นว่าภาวะผูน้ าํ
การเปลี�ยนแปลง เป� นองค์ประกอบที�สาํ คัญต่อรู ปแบบการบริ หารงานที�มีประสิทธิผล
ของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษามากที�สุด
ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตพื�นที�
จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวม พบว่ามีตวั แปร � ตัวที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
และมีปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร ระดับประถมศึกษา จํานวน � ตัวแปร ที�
มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� โดย ปั จจัย
วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ� มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร โดยมีค่า
P – Value =.��� อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมี
อิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร โดยมีค่า P – Value =.��� อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�
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ระดับ �.�� ปัจจัยความสัมพันธ�กบั ชุมชน มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร โดยมีค่า
P – Value =.��� อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� ปัจจัยความสามารถพิเศษรอบ
ด้าน มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร โดยมีค่า P – Value =.��� อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที�ระดับ �.�� ซึ�งตัวแปรดังกล่าวสามารถทํานายสมรรถนะผูบ้ ริ หาร ระดับ
ประถมศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ ��.�0
ดังนั�น เพื�อให้การวิจยั เกี�ยวกับปั จจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี มีการศึกษาเป็ นไปอย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ�งยิง� ขึ�น จากการศึกษาวิจยั ครั�งนี� พบว่า ปั จจัยที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
ระดับประถมศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ ��.�0 แสดงว่ายังมี
ปั จจัยอื�น ๆ ร้อยละ ��.20 ยังมีอิทธิพล จึงควรมีการศึกษาต่อไปว่ามีปัจจัยอื�น ๆ ใดบ้าง
ที�มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หารระดับประถมศึกษาในเขตพื�นที�จงั หวัดอุบลราชธานี
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