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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยทางการบริหารของ         
ผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก               
เฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  การวิจัยแบ่งเป็นสองระยะ คือ ระยะแรกเป็นการกำ�หนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษาโรงเรียนดีเด่น  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ระยะที่สองเป็นการ
ตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัย  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้าวิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 464 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์               
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้โปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างรูปแบบเชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยทางการ
บริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาค            
ตะวันออกเฉียงเหนือมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์                       
พลังอำ�นาจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
อิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุดรองลงมาคือภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง พลังอำ�นาจ และ บุคลิกภาพ         
ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง บุคลิกภาพด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ พลังอำ�นาจ และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 66
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ABSTRACT

      This study aimed to develop and examine the developed causal relationship model of the female              
directors’ administrative factors affecting the effectiveness of schools under primary education service area
offices in the North-eastern region of Thailand with the empirical data. The study was conducted in 2 phases.
The first phase was the conceptual framework construction by a study of relevant documents and researches,
an interview and a study of distinctive schools. The tools used in data collection were a semi-structured          
questionnaire. Data was then analyzed by content analysis. The second phase was the hypothesis examination.
The samples comprised school directors, head teachers of academic affairs and head teachers of subject
groups under primary education service area offices in the North-eastern region of Thailand in the academic
year B.E. 2558, totally 464, selected by multi-stage random sampling. Statistics in data analysis were                       
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.       
LISREL 8.72 was employed in confirmatory factor analysis and the goodness-of-fit examination between the
developed model and empirical data. The findings were as follows; 1). The developed causal relationship        
model consisted of 4 components, which were transformational leadership, personality trait of emotional            
stability, power and achievement motivation. 2). The developed model had a goodness-of-fit with the empirical
data. Apart from this, achievement motivation had the overall influence on school effectiveness, followed by
transformational leadership, power and personality trait of emotional stability. Transformational leadership,
personality trait of emotional stability, power and achievement motivation could altogether explain school          
effectiveness at 66 percent.
Keyword: Model, Administrative Factors of Female, Effectiveness of School

บทน�ำ

ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาอย่ า งรวดเร็ ว ทิ ศ ทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
มีเป้าหมายทีก่ ารเร่งสร้างภูมคิ มุ้ กันเพิม่ ขึน้ ในมิตกิ ารพัฒนา
ด้านต่างๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ
และเสริมรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการ
พั ฒ นาคนและสั ง คมไทยให้ มี คุ ณ ภาพ ก้ า วทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 :
57) ปัจจุบันสตรีมีความรู้ ความสามารถและมีภาวะความ
เป็นผู้นำ�  พร้อมที่จะได้รับการยอมรับในการดำ�รงตำ�แหน่ง
ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษามากขึน้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสตรีจงึ ต้อง
มีความรูค้ วามสามารถเป็นอย่างดีในเรือ่ งทิศทางการศึกษา
ของไทย ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ของสังคมยุคสารสนเทศและการปฏิรปู
การศึกษาเสมอ เพราะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ให้
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาน

ศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารสตรีเช่นกันสุพรรณี   มาตรโพธิ์
(2549 : 3-4) โดยทั่วไปครูใหญ่สตรีจะมีความสัมพันธ์ที่        
ใกล้ชิดกับครูในการนิเทศมากกว่า นอกจากนี้ยังใช้วิธีการ
แบบประชาธิปไตยเมือ่ มีการตัดสินใจมากกว่าครูใหญ่ผชู้ าย
สอดคล้องกับ วรรณดี   เกตแก้ว (2552 : 24-25) กล่าวว่า        
ผู้ บ ริ ห ารสตรี ใ นบริ บ ททางการศึ ก ษานอกจากจะมี
คุณลักษณะต่างๆ ทีส่ ะท้อนความเป็นผูน้ �ำ แบบประชาธิปไตย
และภาวะผูน้ �ำ แบบเปลีย่ นแปลงแล้ว ยังมีคณ
ุ ลักษณะของ
ความเป็นผูน้ �ำ ทางการเรียนการสอนซึง่ มีการเน้นยํา้ หรือให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครู
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศการ
สอนอย่างใกล้ชดิ นอกจากนีป้ จั จัยทางการบริหาร ของผูบ้ ริหาร
สตรีทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย ภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง   บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทาง
อารมณ์   พลังอำ�นาจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (เปรมชัย          
สโรบล. 2550 : 12 ; ภัคพร  บุญเคล้า. 2555 : 11 ; วุฒิพร  
ประทุมพร. 2556 : 5-6 )
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สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำ�เนินการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2552  
เป็นต้นมา พบปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และ         
สานต่อในด้านประสิทธิผลของโรงเรียน กล่าวคือสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมิน
ของ สมศ.  จากการประเมินรอบแรก ร้อยละ 65 สถานศึกษา
ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 5 )
จะเห็นว่าปัญหาประสิทธิผลของโรงเรียนต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพตาม        
จุดหมายและส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทัง้ นีผ้ บู้ ริหาร
สถานศึ ก ษาจึ ง เป็ น บุ ค ลากรหลั ก ในการบริ ห าร และ               
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์   โสมะทัต  
(2553 : 60)
ด้วยเหตุดงั ทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่า บทบาทของผูบ้ ริหาร
สตรีและประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ยิ่ง ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดเชิงระบบ ในการจัดเส้นอิทธิพล       
ทั้งทางตรง และทางอ้อม  เพื่อกำ�หนดเป็นโมเดลการวิจัย
หรือโมเดลสมมุติฐาน ที่จะนำ�ไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยคาดหวังว่าโมเดลดังกล่าวสามารถที่จะนำ�ไป

การคำ�นึงถึงความ
เป็นเอกัตถบุคคล
การสร้างแรงบันดาลใจ

ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนได้ โดย
มีผลการวิจัยเป็นตัวสนับสนุนยืนยัน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ
ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสตรี ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสตรี ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิด
การวิจัย

จากผลการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง  ผวู้ จิ ยั
นำ�เสนอร่างกรอบแนวคิดโมเดลสมมุติฐานรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสตรีที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  สงั กัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดังภาพประกอบ 1

กล้าเสี่ยง

ความอดทน

การกระตุ้นทางปัญญา

ภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลง

ทะเยอทะยานสูง

ด้านสังคม
การอบรมเลี้ยงดู

การวางแผน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์
สัมพันธภาพใน
ครอบครัว

67

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประสิทธิผลของ
โรงเรียน
บุคลิกภาพด้านความ
มั่นคงทางอารม

พลังอำ�นาจ

ความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร
การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้
การพัฒนาบุคลากร
คุณลักษณะของผู้เรียน

พลังอำ�นาจตาม
กฎหมาย

พลังอำ�นาจบังคับ
พลังอำ�นาจความ
เชี่ยวชาญ

พลังอำ�นาจการ
ให้รางวัล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

พลังอำ�นาจอ้างอิง
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สมมุติฐานการวิจัย

      1. ปั จ จั ย ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลง ปั จ จั ย
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ปัจจัยแรงจูงใจ         
ใฝ่สมั ฤทธิ์ ปัจจัยพลังอำ�นาจ มีอทิ ธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคะวันออกเฉียงเหนือ                           
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยทางการ
บริหารของผูบ้ ริหารสตรีทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

      1. ประชากร  ผู้บริหารสตรีและครูโรงเรียนประถม
ศึกษา  สงั กัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในภาคะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558
2. กลุ่มตัวอย่าง  ผู้บริหารสตรีและครู  ในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ    ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 จำ � นวน               
464  คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรเหตุ คือ 1) ตัวแปรแฝงภายนอก  
ได้แก่ปจั จัยด้านภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง ปัจจัยบุคลิกภาพ
ด้านความมั่นคงทาง 2) ตัวแปรแฝงภายใน  ได้แก่ ปัจจัย
พลังอำ�นาจ  ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
        
3.2 ตัวแปรผล  คือ  ประสิทธิผลของโรงเรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

      ระยะที่ 1 เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ             
ผู้บริหารในโรงเรียนดีเด่น เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบ      
เจาะลึก
ระยะที่ 2 เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล              
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านกระบวนการ           
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ               
5 ท่ า นแล้ ว นำ � ไป ทดลองใช้ เพื่ อ หาค่ า อำ � นาจจำ � แนก             
แ ล ะ ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ทั้ ง ฉ บั บ                                                    

(บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 116)  มีอำ�นาจจำ�แนกรายข้อ
ตั้งแต่  0.26 - 0.87และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 ผู้ วิ จั ย ทำ � การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จำ�นวน 7 ท่าน และศึกษาโรงเรียนดีเด่น จำ�นวน 3 แห่ง ด้วย
ตนเอง  
ระยะที่ 2 ส่งแบบสอบถามเก็บข้อมูลจำ�นวน 464  
ฉบับ ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา และสรุปประเด็น
ที่สำ�คัญที่ได้จากการศึกษา
ระยะที  ่ 2  เพือ่ ศึกษาดูคณ
ุ ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์อย่างง่ายของเพียร์สัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง

สรุปผลการวิจัย

1. ปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นประกอบด้ ว ยตั ว แปรแฝง  
จำ�นวน  5  ตัว  คือ  ตัวแปรแฝงภายนอก  จำ�นวน  2  ตัวแปร  
ได้แก่   ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง และบุคลิกภาพด้าน
ความมั่นคงทางอารมณ์   ตัวแปรแฝงภายใน   จำ�นวน                 
2  ตัวแปร  ได้แก่   พลังอำ�นาจ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
ตัวแปรผล คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่
สร้ า งขึ้ น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า รู ป แบบมี ค วาม
กลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยมี ค่ า สถิ ติ วั ด ความ
กลมกลืนของรูปแบบ คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square)
เท่ากับ 23.31 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ  65 ค่าความน่าจะ
เป็น (p-value) เท่ากับ 1.00 มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า      
รูปแบบมีความสอดคล้องกันสนิท ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์
(X2/df) เท่ากับ 0.36  ค่า RMSEA = 0.0  ค่า GFI = 1.00  
ค่า AGFI = 0.98  และค่า Largest Standardized Residual= 1.88 ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
3. ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยทางการบริหารของ            
ผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาค                
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง            
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น ได้ แ ก่ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์                  
มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนพบว่าบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น         
มากที่สุด อิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรี ย น มากที่ สุ ด พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
พยากรณ์ (R2) ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสตรี ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน   ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพด้านความ
มั่นคงทางอารมณ์ พลังอำ�นาจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นได้                     
ร้อยละ 66

อภิปรายผล

1. จากผลการวิจยั พบว่า  สอดคล้องกับสมมุตฐิ าน
ข้อ 1  ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้
1.1 ปั จ จั ย ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในทางบวก ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสตรีในสถานศึกษามีบทบาทและ
หน้าที่ในการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ให้คำ�ปรึกษาการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
และลดปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553 : 10-66) สอดคล้อง
กับ เสาวลักษณ์  โสมะทัต(2553 : 43)
1.2 ปั จ จั ย บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นความมั่ น คงทาง
อารมณ์ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยปัจจัย
บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์มีอิทธิพลส่งผ่าน
พลังอำ�นาจ ปัจจัยบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์
ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผ่ า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ส อดคล้ อ งกั บ          
มัณฑิรา  เกิดพิพัฒน์ (2550 : 18)
1.3 ปั จ จั ย พลั ง อำ � นาจที่ ส่ ง ผลทางตรงต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนรวมต่อประสิทธิผลทางบวก พลัง
อำ�นาจเป็นความสามารถของผูบ้ ริหารสตรีทมี่ อี ทิ ธิพลเหนือ
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บุคคลอื่น ทำ�ให้บุคคลอื่นเชื่อฟัง และยินยอมปฏิบัติตาม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวมสอดคล้องกับสาวิตรี        
อุ่มจางวาง (2550  : 129)
1.4 ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทาง
ตรงมากที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นับเป็นองค์ประกอบที่
สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะทำ � ให้ ค นทำ � งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มัณฑิรา  เกิดพิพัฒน์ (2550 : 18) สอดคล้อง
กับ Rhee (1993 : 1335), Bartholomew (1996 : 1353)
และ Baron & Greenberg (1990 : 318)
2. รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย
ทางการบริหารของผู้บริหารสตรี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล      
ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาในภาคะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  พบว่า ปัจจัยภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
ปัจจัยบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ปัจจัยพลัง
อำ�นาจ และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถร่วมกัน
อธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 66

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
     
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น               
ผู้บริหารสตรีจะต้องมี ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
     
1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยที่สำ�คัญ         
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดั ง นั้ น การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นจึ ง ต้ อ งมี ก ารอบรมแรงจู ง ใจ               
ใฝ่สัมฤทธิ์
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
     
2.1   ควรทำ�การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหาร
สตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับประเทศ
     
2.2   ควรพั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
สาเหตุของปัจจัยทางการบริหารของผูบ้ ริหารสตรีทสี่ ง่ ผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในหน่วยงานการศึกษาในระดับอืน่

2.3   ควรทำ�วิจัยเปรียบเทียบปัจจัยทางการ
บริการของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน
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