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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัย   

ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยาง ไดแกครู จํานวน 

400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติบิรรยายความตรงเชิงโครงสราง

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  1)  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   

จงัหวดัลาํปาง ไดแก  (1) ปจจยัดานภาวะผูนาํผูบรหิาร  ประกอบดวย การกระตุนทางปญญา การคํานงึถงึความแตกตาง

ระหวางบุคคล การสรางแรงบันดาลใจ และการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ (2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม     
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ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน และความสัมพันธกับชุมชน 

(3) ปจจัยดานคุณภาพการสอน ประกอบดวย พฤติกรรมการสอนของครู การรวมมือและการแขงขัน               

ความสมัพนัธของครแูละนกัเรียน และการจดัรปูแบบช้ันเรียน และ (4) ปจจยัดานคณุภาพผูเรียน ประกอบดวย 

ดี เกง และมีสขุ 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนมากที่สุด คือ ปจจัยดานภาวะผูนําผูบริหาร  และปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนนอยท่ีสุด คือดานสภาพแวดลอม 3) ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ   

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะผูนําผูบริหารที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

จงัหวดัลาํปาง พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลนืกบัขอมูลเชงิประจกัษ โดยไค-สแควร  มคีาเทากบั 52.33  

ที่องศาอิสระคา df  =  45 (p = 0.21086) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีวัด         

ความกลมกลนื (GFI) มคีาเทากบั 0.98 คาดัชนวีดัความกลมกลืนทีป่รับแกแลว (AGFI) มคีาเทากบั 0.95 และ        

คารากกําลังสองเฉลี่ยของคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (RMSEA) มีคาเทากับ 0.021

คําสําคัญ
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน   คุณภาพผูเรียน   โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
 The objective of this research was to develop and investigate a linear structural relationship 

model of factors affecting learner quality in small-sized primary school in Lampang province.          

The sample of this study consisted of 400 teachers. The research instrument was the questionnaire. 

Data were analyzed through descriptive statistics and construct validity via computer software.    

 The results of this research showed as follows: 1) the factors influencing the learner quality in       

primary school included (1) executive leadership: intellectual stimulation, individualized consideration, 

inspirational motivation, and idealized influence, (2) environment: internal environment, external 

environment, and interaction with community, (3) instruction quality: instructional behavior of 

teacher, cooperation and competitiveness, relationship between teacher and students, and classroom 

management, (4) learner quality: Goodness, Intellect, and Happiness. 2) factors that influence the 

quality of the students most is the leadership, management. And the factors that influence the quality 

of the learning environment is minimal. 3) the results of validity of casual relationship model of    

executive leadership influencing learner quality in small-sized primary school in Lampang province 

showed that: the model was consistent to empirical information with  chi - square of 52.33 at 45 

degrees of freedom (df) (p = 0.21086), which was statistically significantly different from zero. 

Goodness of Fit Index (GFI) was 0.98, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.95 and Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.021.
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บทนํา
 การศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ การศึกษาจึงมีบทบาทและ

ความสาํคญัอยางยิง่ การจดัการศกึษาของไทยไดมกีารพฒันาอยางตอเนือ่งตัง้แตอดตีกาลจนถงึปจจบุนั ตราบจน

ไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเปนครั้งแรกเพื่อเปนกรอบในการปฏิรูป              

การศกึษา เปนกฎหมายสําคญัทีเ่ปนแมบทในการปฏิรปูการศกึษาทัง้ระบบ มุงพฒันาคณุภาพการศึกษาไทย      

ใหทัดเทียมอารยประเทศโดยการปฏิรูประบบการศึกษาไทยอยางเดนชัดในทุกดาน ที่สําคัญคือแนวทาง          

การจัดการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ มุงเนนการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษา และมุงเนนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ศักยภาพ ทักษะและ

คุณลักษณะดวยทักษะชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, 127) โรงเรียนหรือ          

สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมนั้นข้ึนอยูกับผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูที่มีบทบาท   

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสูการบรรลุผลตามเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill, 

1974, 162-180) และบาส (Bass, 1994, 289-297) ที่ไดกลาวไวคลายคลึงกันวา ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา         

การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaderships) มักจะแสดงพฤติกรรมความสามารถของผูนําท่ีจะมี

อทิธิพลตอทัศนคติ  ความเชือ่และพฤติกรรมของบคุคลอ่ืนโดยการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํางาน

ของผูนําเพื่อท่ีจะใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวขององคกร โดยที่ผูบริหารจะมีความสําคัญท่ีสุดใน     

การสนับสนุนครูที่เปนบุคลากรหลักในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหครูมีความรูความเขาใจ        

ในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัหลกัการสาํคัญ เพราะจะชวยในการปรบัเปล่ียนแนวคดิในการจดัการเรยีนรู แตอยางไรกต็าม

จากผลการศึกษาและขอคนพบของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน ดังเชน Nicholson (2003) และ 

อินทุอร โควงชัย (2554) พบวา ผูบริหารยังมีบทบาทที่สําคัญ คือ สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

สนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การกํากับติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

แหลงเรียนรู การวิจัยในช้ันเรียน การจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใช การจัดสรรงบประมาณ

สนบัสนนุการเผยแพรผลงานและการใหขวญักาํลงัใจเปนตนสิง่เหลานีน้บัไดวาเปนปจจยัทีส่งผลตอคณุภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวามีคุณภาพหรือไม อีกท้ังยังเปนการแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการ

ของผูบริหารสถานศึกษาอีกดวย 

  ปจจบุนัสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) มโีรงเรยีน

ระดับประถมศึกษาจํานวน 31,286 โรง  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) 

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2554 โดยสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในภาพรวมพบวา สถานศึกษาสวนใหญรอยละ 89.09 มี

คณุภาพอยูในระดบัดี แตไดรบัรองมาตรฐานคณุภาพเพยีงรอยละ 68.91และไมไดรบัรองมาตรฐานถงึรอยละ 
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30.09 สถานศึกษาในภาคกลางไดรบัการรับรองมาตรฐานสูงสดุรอยละ 71.18 สถานศึกษาในภาคใตมสีดัสวน

สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานสูงสุดแครอยละ 31.71 โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญและขนาดใหญพเิศษไดรบัการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รอยละ 87.37  สวนทางดานผูเรียนพบวา 

มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคมีสัดสวนระดับดีมากที่สุด สวนท่ีตองปรับปรุงเรงดวนคือ

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ         

ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สําหรับสมรถนะ 

ศักยภาพตามความถนัด มีรางกายสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่เบิกบาน และมีความสุข สําหรับการวิจัยเก่ียวกับ

คุณภาพผูเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคดานดี เกง มีสุข ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552 พบวาคาเฉลี่ยผลการสอบทุกวิชาอยูในเกณฑตํ่า ทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจาก

ผูบริหารสถานศกึษา ครู และการจดักิจกรรมการเรยีนรู (สาํนักทดสอบทางการศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, 19-38)  

  จงัหวัดลาํปางตัง้อยูในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบนของประเทศไทย ลกัษณะทางภมูปิระเทศเปนทีร่าบ

เชิงเขา มีทั้งหมด 13 อําเภอ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 324 โรง จําแนกเปนโรงเรียนขนาดใหญ

จํานวน 18 โรง โรงเรียนกลางจํานวน 20 โรง และโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 286 โรง โดยแยกเปน 3 เขตพื้นที่

การศึกษา คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 จํานวน 117 โรง  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 จํานวน 118 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง       

เขต 3 จํานวน 89 โรง มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 4,528 คน ซึ่งจํานวนนักเรียนมีแนวโนมจะลดลงเรื่อย ๆ  อันเนื่อง

มาจากอัตราการเกิดลดลง สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคล เงิน งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามคุณลักษณะ

ผูเรียนท่ีพึงประสงค  สภาพปญหาของปจจัยท่ีมีอิทธิพลคุณภาพของผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ของจังหวัดลําปางที่ผานมาพบวา การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของจังหวัดลําปาง           

ในภาพรวมปจจุบันมีปญหาหลายดานเชนเดียวกับโรงเรียนสวนใหญของประเทศไทย ไดแก ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในภาพรวมอยู        

ในเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาจากสํานักงานทดสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) อยูในระดับปานกลางและการบริหารจัดการในสถานศึกษา คือ ดานวิชาการ                       

ดานงบประมาณ ดานบุคคล  สิ่งเหลานี้สงผลทางตรงและทางออมตอคุณภาพการจัดการศึกษาของ           

จังหวัดลําปางซ่ึงเปนจังหวัดที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมากและประสบปญหาเหมือนกับสถานศึกษา  

ทีก่ลาวมาแลวขางตนเชนกัน จากปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวจิยัจึงสนใจทีจ่ะศึกษาปจจัยท่ีมอีทิธิพล

ตอการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดลําปาง เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

และการเปล่ียนแปลงโดยผลของการวิจัยเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาใหเกิด

คุณลักษณะผูเรียนที่พึงประสงคในโรงเรียนขนาดเล็กตอไป
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน          

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง 

 2. เพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร ไดแกโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง รวมจํานวน 322 โรงเรียน และ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 1,425 คน ไดมาดวย        

วิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ของแฮร (Hair, 2006, 112) จากสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาลาํปางเขต 1 จาํนวน 134 คน สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลําปางเขต 1 

จาํนวน 133 คน และสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 จาํนวน 133 คน ไดกลุมตัวอยาง 

รวมทั้งหมด จํานวน 400 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อสอบถามขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนง และประสบการณการทํางานตอนที่ 2 –5 เปนมาตรวัด

แบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ทีว่ดัดานภาวะผูนาํผูบรหิาร สภาพแวดลอม คณุภาพการสอน และ 

การบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการปรับปรุงแบบสอบถาม ผูวิจัยนํา

แบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของขอคําถาม   

แลวดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามปรับปรุงโดยผูเช่ียวชาญจํานวน  5 คน            

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม                   

แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Item Objective Congruence) โดยการนําขอ

คาํถาม  ทีม่คีาดชันคีวามสอดคลองมากกวาหรือเทากบั 0.50 มาจดัทาํเคร่ืองมอืฉบับสมบูรณเพือ่นาํไปใชจรงิ

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

  3.1 แบบสัมภาษณผูวิจัยดําเนินการดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย และ

ติดตามผลทางโทรศัพทหลังจากสงแบบสอบถามอยางนอย 1 สัปดาห แลวนําแบบสอบถามที่รวบรวมขอมูล

ไดมาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมาทําการ       

ลงรหัส (Coding) เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล

  3.2 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คารอยการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวัดภาวะผูนาํผูบริหาร

ที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีการประมาณ        

คาพารามิเตอร ดวยวิธีการประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML)  ซึ่งพิจารณาจาก
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คาไค-สแควร โดยมีคาไค-สแควรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือสัดสวนของคาไค-สแควรกับคาองศา             

ความอิสระไมเกิน 2.00 มีคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่            

ปรับแกแลว (AGF) มากกวา .90 ข้ึนไป มคีาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนทีเ่หลอื (SRMR) 

และมีคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) นอยกวา .05        

การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Structural Equation Models 

for Latent Variable) เพ่ือตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฏีกับขอมูลเชิงประจักษ      

โดยการวิเคราะหและตรวจสอบแบบจาํลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมตีวัแปรแฝงเพือ่ตรวจสอบ

ความตรงของแบบจาํลองสมมตฐิานเชิงทฤษฏีกบัขอมูลเชงิประจกัษ ผูวจิยัไดดาํเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

(Hair, 2006, 662)

  1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําสงแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ                   

ไดรบัแบบสอบถามกลับคืน 380 ฉบับ อตัราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 95.00 การวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน พบวา รูปแบบการวัดภาวะผูนําผูบริหาร (TRA) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาไค-สแควรที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-Sq8are = 

52.33, df = 45, p = 0.21086) คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.95 คาดัชนีวัดระดับ                    

ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา 0.91 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (RMR) 

มีคาเทากับ 0.17 ตัวแปรที่มีนํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.701 

  2)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก สถิติบรรยายเพ่ือวิเคราะห

แจกแจงความถี่ของตัวแปรภูมิหลังของกลุมตัวอยาง และศึกษาลักษณะการกระจายแจกแจงของตัวแปร        

ในการวิจัย และสถิติวิเคราะหพื้นฐาน และและวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสําพันธเชิงสาเหตุ   

ผลการวิจัย
 1.  รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียน        

ประถมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัลาํปาง ประกอบดวย 4 องคประกอบ คอื 1) ภาวะผูนาํผูบริหาร  ซึง่ประกอบดวย

ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร คือ การกระตุนทางปญญาการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสราง               

แรงบนัดาลใจ และการมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ 2) สภาพแวดลอม ซึง่ประกอบดวยตัวแปรสงัเกตได 3 ตวัแปร คอื                  

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน และความสัมพันธกับชุมชน 3) คุณภาพ    

การสอน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร คือคุณภาพ การสอน พฤติกรรมการสอนของครู                 

การรวมมือและการแขงขัน ความสัมพันธของครูและนักเรียน และการจัดรูปแบบชั้นเรียน และ 4) การบริหาร

จัดการคุณภาพผูเรียน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 3   ตัวแปร คือ ดี เกง และมีสุข 

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชงิเสนของปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง พบวา รูปแบบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการคุณภาพ

ผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ           

ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง

  จากภาพที่ 1 อธิบายได ดังนี้

  2.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง 

ประกอบดวยตัวแปรแฝง รวม 4 ตัว แบงเปนตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัว และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัว ไดแก 

1) ตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร คอื ตวัแปรแฝงภาวะผูนําผูบริหาร (TRA) วัดจากตวัแปรสังเกตได 4 ตวัแปร 

ไดแก (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (TRA1) (2) การสรางแรงบันดาลใจ (TRA2) (3) การกระตุน                

ทางปญญา (TRA3) และ (4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (TRA4)

  2.2  ตัวแปรแฝงสงผาน 2 ตัวแปร คือ 1) สภาพแวดลอม (ENV) วัดจากตัวแปรสังเกตได            

3 ตวั คอื สภาพแวดลอมภายในโรงเรยีน (ENV1) สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน (ENV2) และความสมัพนัธ

กบัชมุชน (ENV3) และ 2) คณุภาพการสอน (TEA) วดัจากตวัแปรสังเกตได 4 ตวั คอื พฤติกรรมการสอนของครู 

(TEA1) การรวมมือและการแขงขัน (TEA2) ความสัมพันธของครูและนักเรียน (TEA3) และการจัดรูปแบบ        

ชั้นเรียน (TEA4) 

  2.3 ตวัแปรแฝงภายใน คอื คณุภาพผูเรยีน (STU) วดัจากตัวแปรสังเกตได 3 ตวั คอื ด ี(STU1)

เกง(STU2) และ มีสุข (STU3)

  2.4  รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลคุณภาพผูเรียน

ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ จงัหวัดลําปาง มคีวามสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชงิประจกัษ พจิารณา

ไดจากคาไค-สแควรที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-Square = 52.33, df = 45,                

p – value = 0.21086, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, CFI = 1.00,  RMSEA = 0.021) คานํ้าหนักองคประกอบ
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ที่เปนสัมประสิทธ์ิมาตรฐานแบบสมบูรณ (Completes Standardized Coefficient) ของตัวแปรสังเกตได          

ทุกตัวมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.76 ถึง 0.93 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

ทุกตัว สรุปไดวาภาวะผูนําผูบริหารสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน           

ไดรอยละ 1 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

อภิปรายผลการวิจัย
 1.  การวจิยัเรือ่งปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็ จงัหวดัลําปาง

พบวา ประเด็นสําคัญท่ีจะอภิปรายผล คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (TRA4) มีคาน้ําหนัก         

องคประกอบมากทีส่ดุเทากบั 0.93 อาจเปนเพราะวาครคูอื ผูทีถ่ายทอดความรูและอบรมสัง่สอน อกีทัง้ยงัเปน

บคุคลทีอ่ยูใกลชดิกับผูเรียนมากทีส่ดุ เพ่ือใหผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเรียนเปนไปตามความตองการของ

ทุกฝาย นอกจากนี้ครูยังเปนผูที่รับนโยบายโดยตรงจากผูบริหารเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังน้ันผูบริหารจึงให            

ความสําคัญกับครูเปนบุคคล สอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass,  1994) และงานวิจยัของ นโิคสัน  (Nicholson, 

2003) ทีก่ลาววาการท่ีผูบรหิารสถานศึกษามคีวามประพฤตทิีแ่สดงใหเหน็วาเขาใจและยอมรับความแตกตาง

ระหวางบคุคล มอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของบคุคล เปดโอกาสในการเรยีนรู สรางบรรยากาศ

ในการเรียนที่ดีโดยผูนําจะแสดงบทบาทเปนครูพี่เล้ียงและที่ปรึกษา ใหคําแนะนําชวยเหลือผูตามใหพัฒนา

ระดับความตองการของตนสูระดับท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีผูนําจะใชวิธีการกระจายอํานาจการตัดสินใจแกผูตาม

เพื่อเพิ่มการเรียนรูและความกลารวมทั้งความมั่นใจแกผูตาม

 2.  ความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาวะผูนําผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพ           

ผูเรียน ผลการวิจัยพบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ไดมีคา Chi-Sq8are = 

52.33, df = 45, p = .000 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = 0.98 คาดัชนีวดัความกลมกลืนที่ปรับแกแลว  

(AGFI) = 0.95 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ  (RMR) = 0.17 แสดงใหเห็นวาภาวะ

ผูนําผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน โดยที่ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีมีอิทธิพล     

ผานลกัษณะของงานโดยมีรปูแบบทีม่คีวามสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชงิประจกัษดเีทากัน สวนความพงึพอใจ

ในการทาํงานเปนตัวแปรสงผานท่ีแสดงคาอิทธิพลของตัวแปรสงผานมีมากกวา  โดยมรีปูแบบภาวะผูนําของ

ผูบรหิารท่ีมปีระสิทธผิลในการปฏริปูการศกึษาแบบย่ังยนื โดยท่ีรปูแบบภาวะผูนาํของผูบรหิารท่ีมปีระสทิธผิล

ในการปฏิรูปการศึกษาแบบย่ังยืนเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุของพหุตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปร    

ความยึดม่ันผกูพันตอองคการ การเสริมสรางพลงัอํานาจในการทาํงาน  ความฉลาดทางอารมณ และภาวะผูนาํ          

การเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีสวนตวัแบบสมการโครงสรางภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง

มคีวามสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษ นอกจากน้ีแลว คณุภาพของนักเรียนท่ีเกดิจากประสิทธภิาพการทํางาน

รวมกันของครู โดยการใหความหมาย วิธีการวัด และผลกระทบของประสิทธิภาพการทํางานรวมกันของครู      

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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ซึ่งผลวิจัยน้ีไดตรงกับงานของกอดดารด (Goddard , 2000) ที่พบวาคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน           

เกิดจากการรบัรูความสามารถในการทาํงานรวมกันของคร ูโดยมคีวามสมัพันธกบัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนโดยตรง

 3.  คาความแปรปรวนของอทิธพิลตอคณุภาพผูเรยีนท่ีสามารถอธิบายไดมคีาคอนขางต่ํา เนือ่งจาก

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาตัวแปรสาเหตุเพียงตัวแปรเดียว คือ ภาวะผูนําผูบริหาร ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของอิทธิพล

การบริหารคุณภาพผูเรียน แตผูวิจัยตองการสิ่งเดียว คือ ภาวะผูนําผูบริหาร เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนในประเทศไทย ไดชี้ใหเห็นวาการศึกษาของไทยกําลังประสบภาวะวิกฤตดานคุณภาพอยางหนัก               

ซึ่งสาเหตุหลักของปญหาดังกลาวท่ีเปนขอคนพบจากงานวิจัย เนื่องจากผูบริหารการศึกษาไทยสวนใหญ         

ไมไดใหความสําคัญกับการเรียนการสอนแตไปใหความสําคัญกับงานดานธรุการ อาคารสถานทีแ่ละการเงิน 

โดยมองวาเปนงานหลักท่ีผูบริหารตองทําเอง สิ่งเหลาน้ีจึงทําใหประเทศไทยหาผูบริหารท่ีมีความรูและ

เชีย่วชาญเร่ืองการจดัการคณุภาพผูเรยีนนอยมาก โดยผูบรหิารขาดความเขาใจวา การบรหิาร คอื การจัดการ  

ที่มุงการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นการบริหารจะมีคุณภาพหรือไมนั้นผูบริหารตองมีภาวะผูนํา                 

ในดานตาง ๆ เพราะผูบริหารเปนกลไกที่สําคัญท่ีสุดของการทํางานในองคกร นอกจากน้ีภาวะผูนําผูบริหาร    

ยงัมีอทิธิพลตอความสาํเรจ็ทางวิชาการของผูเรียน และความสัมพันธเชิงสาเหตขุองปจจัยท่ีสงผลตอผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนและภาวะผูนาํแบบแลกเปลีย่นในการทาํนายวัฒนธรรมเชงิสรางสรรคและวัฒนธรรม

เชิงตอตานเพื่อทดสอบรูปแบบการพยากรณที่มีองคประกอบวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

เชนเดียวกับงานวิจัยของรัสเซล (Russell, 2000) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับแบบวิถีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในการทํานายวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเชิงตอตานเพ่ือทดสอบ          

รูปแบบการพยากรณที่มีองคประกอบวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยการวิเคราะห        

ความสมัพันธของวัฒนธรรมองคกรและแบบวถิภีาวะผูนาํและผลการศกึษาพบวา คะแนนการวเิคราะหปจจัย

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนการวิเคราะหปจจัย

วัฒนธรรมเชิงสรางสรรค ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเพ่ิมความเปล่ียนแปลงที่สําคัญในการทํานาย

วฒันธรรมเชิงสรางสรรค และภาวะผูนาํแบบแลกเปล่ียนทีส่าํคัญในการทาํนายวฒันธรรมเชิงตอตานองคการ

มีวัฒนธรรมยอยซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะ แบบของงานมีอิทธิพลตอแบบของแบบวิถีภาวะผูนํา  

 4. การที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเพิ่มความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการทํานายวัฒนธรรม         

เชิงสรางสรรค และภาวะผูนาํแบบแลกเปลีย่นท่ีสาํคัญในการทํานายวฒันธรรมเชงิตอตานองคการมวีฒันธรรม

ยอยซ่ึงแสดงลกัษณะเฉพาะแบบของงานมอีทิธิพลตอแบบของแบบวถิภีาวะผูนาํ ซึง่ส่ิงเหลาน้ีไดตรงตามแนวคดิ

ทฤษฏีของบาส (Bass, 1994, 220) ที่ไดกลาวไววาผูตามจะทํางานไดผลงานเกินความคาดหมายที่ผูนําตั้งไว 

ดังนั้นทฤษฏีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaderships)  เปนการแสดงพฤติกรรม           

ความสามารถของผูนําท่ีจะมีอิทธิพลตอทัศนคติความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยการแสดงใหเห็น

ถึงความสามารถในการทํางานของผูนําเพื่อที่จะใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวขององคกร

 5. วิธีการวัดคุณภาพผูเรียน เปนการสอบถามจากการรับรูของครู ไมไดสอบถามผูครอบครอง      

ตัวแปรโดยตรง จึงสงผลใหขอมูลท่ีไดอาจจะขาดความตรงและความเท่ียง ทําใหขนาดของอิทธิพลของ          

ภาวะผูนําผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนมีคานอย   
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สรุป
 การวิจัยครั้งนี้พบวา 1) ไดรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง เปนรูปแบบที่มีการบูรณาการการโมเดลไดลงตัวจาก                   

การดัดแปลง และวิเคราะหตัวแปรจนไดเปนโมเดลตนแบบการวิจัย  2) การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง         

โดย การศึกษาตัวแปรซึง่ผานการตรวจสอบดวยขอมลูเชิงประจกัษนกัศกึษาในสาขาท่ีเกีย่วของสามารถนําไป

ใชประโยชนไดตอไปอยางมาก อกีทัง้ยงัสามารถนาํองคความรูไปพัฒนาสถานศกึษาโดยเฉพาะโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเล็กท่ีสงผลตอประสทิธิผลของการบริหารจัดการคณุภาพผูเรียนไดดวย ซึง่ประกอบไปดวย1) ภาวะผูนาํ

ผูบริหาร 2) สภาพแวดลอมในโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน 3) คุณภาพการสอนของครู และ       

4) การบรหิารจดัการคณุภาพผูเรยีนดานด ีดานเกง และดานมีสขุ โดยทีร่ปูแบบน้ีสามารถนาํมาพฒันาสถานศึกษา 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา อีกท้ังยังเปนตัวชวยในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา             

ไดตอไปในอนาคต

 นอกจากนีแ้ลวผลการวิจยัยงัทาํใหทราบถึงความจําเปนและความตองการของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเลก็ ผูบริหารและครใูนการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกบัพระราชบญัญัตกิารศึกษา

แหงชาติ โดยลําดับความจําเปนและความตองการสําหรับการพัฒนาการศึกษาของชาติใหทันสมัย                      

ทันเหตุการณ โดยท่ีภาวะผูนําผูบริหารสงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพผูเรียน ดังนั้น หนวยงาน    

ที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลและขอคนพบไปจัดทําเปนคูมือหรือหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหาร            

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางสูงสุด อีกท้ังสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษา               

สาขาบริหารการศึกษาควรนํารูปแบบจากการวิจัยน้ีไปเปนตนแบบของการวิจัยเพราะรูปแบบการวิจัยน้ี               

ไดผานกระบวนการออกแบบการวิจัย รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล นาจะเปนตนแบบของการวิจัย         

ในสาขานีไ้ดหรอืนาํผลจากการวิจยัในคร้ังนีไ้ปพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือใหเกดิการปรับปรุงและพัฒนาให

เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพตอไป
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