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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และเพือ่ศกึษาอิทธพิลทางตรง	อทิธพิลทางอ้อมและอทิธพิล

รวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	ผู้บริหาร	และบุคลากร	จ�านวน	520	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า	5	ระดับที่มีค่าความ

เชื่อมั่นตั้งแต่	0.81	ถึง	0.96	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยรวม	0.965	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย	และวิเคราะห์ตรวจสอบ

ความสอดคล้อง	ของโมเดลด้วยโปรแกรมลิสเรล	ผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 รปูแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	(c 2	=	122.58,	df	=	139,	P-value	=	0.84,	
GFI	=	0.84,	AGFI	=	0.95,	CFI	=	1.00,	SRMR	=	0.02,	RMSEA	=	0.00,	CN	=	859.30)		

	 2.	 อทิธพิลทางตรง	อทิธพิลทางอ้อม	และอทิธพิลรวมของปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษา	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เรยีงล�าดบัค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้	1)	อทิธพิลทางตรงมี	4	ปัจจยั	

คือ	ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	สมรรถนะองค์การ		บรรยากาศองค์การ		และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		2)	อิทธิพลทางอ้อม	

3	ปัจจยั	คอื	ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงทีส่่งผ่านบรรยากาศองค์การและสมรรถนะองค์การ		ปัจจยัความยดึม่ันผูกพันต่อองค์การ

ท่ีส่งผ่านบรรยากาศองค์การและสมรรถนะองค์การ		และปัจจยัสมรรถนะองค์การทีส่่งผ่านบรรยากาศองค์การ		และ			3)	อทิธพิล

รวม	4	ปัจจัย	คือ	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	บรรยากาศองค์การ	และสมรรถนะองค์การ	

ค�ำส�ำคัญ: 	รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น,	ประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ABSTRACT 
	 The	objectives		of	this	research	were	:	to	develop	a	model	of	linear	structural	relationships	of	the	

factors	affecting	of	the	office	of	primary	educational	area	effectiveness	in	the	northeastern	region	and	to		

study	the	direct,	indirect	and	total	effective	of	the	factors	affecting	to	the	office	of	primary	educational	area	

effectiveness	in	the	northeastern	region.		The	samples	were	520	administrators	and	personnel.		The	research	
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instrument	was	 5	 points	 rating	 scale	 questionnaire	with	 its	 reliability	 between	 0.81	 -	 0.96	 and	 total																				

reliability	of	0.965.	The	data	were	analyzed	by	employing	descriptive	statistics	analyzing	the	appropriate	

model	by	linear	structure	relationship	(LISREL)	program.		

	 The		results	were	as	follows:	

	 1.	 A	model	of	 linear	structural	 relationships	of	the	factors	affecting	effectiveness	to	the	office	of	

primary	educational	area	in	the	northeast	in	harmony	was	corresponded	to	empirical	data	c 2	=	122.58,								
df	=	139,	P-value	=	0.84,	GFI	=	0.84,	AGFI	=	0.95,	CFI=	1.00,	SRMR=0.02,		RMSEA	=	0.00,	CN=859.30	

	 2.	 The	direct	,	indirect	and	total	effects	of	factors	affecting	to		effectiveness	of	primary	educational	

region	were	order	of	effect	coefficients	from	large	value	to	small	value	as	follows	:		1)	Four	direct	effects	

as	Organization	Commitment,	Organization	climate,	Transformational	leadership		and	Organization	Capacity.		

2)	 Three	 indirect	 effects	 as	 Transformational	 leadership,	 Organization	 Atmosphere	 and	 Organization																		

Capacity.	 3)	 Four	 total	 effects	 as	 Transformational	 leadership,	Organization	 Commitment,	Organization										

climate	and	Organization	Capacity.	

บทน�ำ 
	 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

และมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	คุณภาพ

ของประชากรในประเทศขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการจัดการ

ศกึษาของสถาบนัการศกึษาเป็นส�าคญั	(ชิดชนก		เชงิเชาว์	และ

คณะ,	2541)	การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมอืพัฒนาทรพัยากรมนษุย์

ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม	 เจตคติและ

วฒันธรรมในสังคม	องค์การและสถาบนัทางการศึกษาท่ีประสบ

ความส�าเร็จย่อมเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	(ศักดิ์ไทย		สุรกิจบวร,	2549)	ปัจจุบันโลกก�าลัง

เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์	 เป็นสังคมต้องอาศัยองค	์						

ความรู้	จงึจ�าเป็นทีผู่บ้รหิารการศกึษาต้องพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

ตลอดเวลา	เพือ่จะท�าให้องค์การอยูร่อดพร้อมการแข่งขนัและ

ให้ความร่วมมอือย่างสร้างสรรค์บนเวทโีลก	โดยมุง่จดัการศกึษา

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 (ธีระ	 รุญเจริญ,	

2550)	

	 ประเทศไทยมกีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 (แก้ไขเพิ่มเติม)	 พ.ศ.	 2545	 และ																

พ.ศ.	2553	ซึง่เป็นการปฏริปูการศกึษาของประเทศครัง้ส�าคญั	

ก่อให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการก�ากับ	 ดูแล	

สนับสนุน	ส่งเสริม	และประสานงานเชิงนโยบายในการจัดการ

ศึกษาของเขตพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,								

2546)	 แต่ปรากฏว่าการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นท่ี																			

ยังประสบปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะ	 การน�านโยบายทาง									

การศึกษาไปสู ่การปฏิบัติ	 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค	์																					

องค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่		ผู้บริหารการศึกษา	กระบวนการ

บริหารงาน	 บุคลากรทางการศึกษา	 บรรยากาศและสภาพ

แวดล้อม	 ตลอดท้ังขวัญก�าลังใจ	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา								

การศึกษา,	 2554)	 ด้วยเหตุนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ													

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�าหนดมาตรฐานส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงาน	 ประกอบด้วย	 มาตรฐานที่	 1											

การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ	 มาตรฐานที่	 2									

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 และ

มาตรฐานท่ี	 3	 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 (ส�านักงานคณะกรรมการ												

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2557)	

	 นักวิชาการได้เสนอแนวคิดประสิทธิผลของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเป็นสภาพการด�าเนินงานและผลการ							

ด�าเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรในการร่วมมือกันบริหาร

จัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างคุ้มค่าเหมาะสม	

สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง	 มีการ	

บูรณาการระบบการท�างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน	 มีการ

รกัษาแบบแผนวฒันธรรมทีด่งีาม	และให้บรกิารทีด่	ีสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ	(Hoy	&	Miskel,	1999)	ซึ่งปัจจัย

ส�าคัญที่น�าไปสู ่ความส�าเร็จของประสิทธิผลของส�านักงาน									

เขตพื้นที่การศึกษาคือ	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (Bass	 &	

Riggio,	 2006)	 พฤติกรรมของผู้บริหารการศึกษาท่ีผลักดัน

กระตุ้นหรือจูงใจให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นจะสามารถปฏิบัติ

งานให้บรรลุเป้าหมาย	 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	 (Allen	

&	Mayer,	 1990)	 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้สึกรักใคร่
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ผูกพัน	 ปรารถนาที่จะรักษาความเป็นสมาชิกองค์การ	 ความ

จงรักภักดีและผลประโยชน์	 บรรยากาศองค์การ	 (Poole,	

1987)	 สภาพการด�าเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้

ด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก	 และ

โครงสร้างการบริหารงาน	 ส่วนสมรรนถะองค์การ	 (Judith,	

1990)	 เป็นสภาพการด�าเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรได้

ด�าเนินการเชิงบูรณาการทั้งในด้านคุณภาพบุคคล	 ระบบการ

ท�างาน	 กลยุทธ์และเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ	

	 จากสภาพและปัญหา	 รวมทั้งแนวคิดเชิงทฤษฏ	ี														

ดังได้กล่าวมานั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก						

เฉียงเหนือ	และศึกษาอิทธิพลทางตรง	อิทธิพลทางอ้อม	และ

อทิธพิลรวมของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ผลการวิจัยนี้จะท�าให้ได	้							

องค์ความรูใ้หม่ท่ีสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริหาร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่อไป	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 2.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง	 อิทธิพลทางอ้อมและ

อทิธพิลรวมของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ในทางวชิาการสามารถอธบิายความสมัพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

	 2.	 ในเชิงการประยุกต์ใช้ต่อการบริหารจัดการศึกษา

ของส� านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาให ้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การศกึษาวิจยัครัง้นี	้	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวจัิยตามล�าดบั

ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	 1	 	 การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย		
ด�าเนินการโดยการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย	 แนวคิด	 และ
ทฤษฏีท่ีเ ก่ียวข ้องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ผลที่ได้รับจากการ
ศกึษาวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องได้กรอบแนวคดิ
ในการวิจัยรูปแบบเชิงสมมติฐานปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต ่อ
ประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	
ประกอบด้วย		1)	ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง	(Transformation	
Leadership)	มี	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	การมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์	การสร้างแรงบนัดาลใจ	การกระตุน้ทางปัญญา	และ
การค�านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล	 	 2)	 ความยึดมั่นผูกพัน	
ต่อองค์การ	 (Organizational	 Commitment)	 มี	 3	 องค์
ประกอบ	 ได้แก่	 ความรู้สึกต่อองค์การ	 การคงอยู่กับองค์การ
และบรรทัดฐานของสังคม	3)	บรรยากาศองค์การ	(Organiza-
tional	Competency)	ม	ี3	องค์ประกอบ	ได้แก่	ความสมัพนัธ์
ของบุคลากร	 สภาพแวดล้อมองค์การและโครงสร้างองค์การ		
4)	 สมรรถนะองค์การ	 (Organizational	 Competency)														
มี	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 คุณภาพบุคคล	 ระบบการท�างาน	
กลยุทธ์และเทคโนโลยี	 ส�าหรับประสิทธิผลของส�านักงาน									
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 มี	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก	่						
การบรรลุเป้าหมาย	 การปรับตัว	 การบูรณาการ	 การรักษา
แบบแผนวัฒนธรรมและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	
	 ขั้นตอนที่	 2	 	 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย								
เครือ่งมอืวจิยัเป็นแบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบ
ด้วย	ตอนที่	1	สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	ตอนที่	2	ปัจจัย
ที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
ประถมศึกษา	 และตอนท่ี	 3	 ประสิทธิผลของส�านักงานเขต					
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 โดยลักษณะของเครื่องมือ										
วิจัยตอนที่	 1	 เป็นแบบตรวจสอบรายการ	 	 (Check	 	 List)								
ส่วนตอนที	่2-3	มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	
Scale)	 5	 ระดับ	 เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรง					
เชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	และค่าความสอดคล้อง	 (IC)	
ของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	9	คน	น�าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้	
(Try	out)	กับประชากรที่ไม่ใช่น�ามาเป็นตัวอย่างจริง	จ�านวน	
50	 คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง							
(Reliability)	 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาค่า
สัมประสิทธิ์	Conbach’s	Alpha	Coefficient	ของภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง	 0.960	 บรรยากาศองค์การ	 0.942	 ความ
ผูกพันต่อองค์การ	 0.956	 สมรรถนะองค์การ	 0.956	 และ
ประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	
0.965	
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	 ขัน้ตอนที	่3		การเกบ็รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมูล	
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ	 1)	 ผู ้บริหาร	 ประกอบด้วย																
ผูอ้�านวยการและรองผูอ้�านวยการส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษา	 2)	 บุคลากร	 ประกอบด้วย	 ผู้อ�านวยการกลุ่ม						
และศึกษานิเทศก์ในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม	
ศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ปีการศึกษา	 2558	 จ�านวน	
5,202	คน	แยกเป็นผู้บริหารการศึกษา	506	คน	และบุคลากร	
4,696	 คน	 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์จ�านวน
ตัวอย่างที่น�ามาศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นตรงไม่ควรน้อยกว่า	 10	 คน	 ต่อ	 1	 ตัวแปร	
(Hair,	2006)	 ในการวิจัยครั้งนี้	 มีตัวแปรทั้งหมด	47	ตัวแปร	
ดงัน้ันขนาดของกลุม่ตวัอย่างต้องมไีม่น้อยกว่า	470	คน	ซึง่เป็น
เกณฑ์ขัน้ต�า่ในทีน่ีจ้ะใช่กลุม่ตัวอย่าง	จ�านวน	520	คน	ประกอบ
ด้วย	ผู้บริหาร	จ�านวน	47	คน	และบุคลากรส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา	จ�านวน	473	คน	โดยใช้วธิกีารสุม่แบบ
หลายขั้นตอน	 (Multi	 Stage	 Random	 Sampling)	 การ
วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามจะน�ามาวเิคราะห์ข้อมลู
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ	
ประกอบด้วย	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 (X)	 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	(S.D.)	ความเบ้	(Skewness)	ความโด่ง	(Kurtosis)	
ค่าสัมประสิทธิ์	 (Cronbach’s	 Alpha	 Coeffieient)	 และใช้
โปรแกรม	LISREL	วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น	

ผลกำรวิจัย  
	 ผลการวิจัยดังนี้	

	 1.	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรปูแบบความ

สมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อประสทิธผิล

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	พบว่า	ผลการ

ทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีค่าไค					

ก�าลังสอง	 (c 2)	 =	 122.58	 	 ค่าองศาเสรี	 (df)	 =	 139	 ค่า		

p-value	 =	 0.84	 	 ค ่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง																							

(GFI)	 =	 0.98	 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก	้		

(AGFI)	=	0.95	ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ	

(CFI)	 =	 1.00	 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน	 (SRMR)	=	0.02	 	ค่าความคลาดเคลื่อนใน

การประมาณค่าพารามิเตอร์	 (RMSEA)	 =	 0.00	 ค่าขนาด

ตัวอย่างวิกฤติ	(CN)	=	859.30		

	 2.	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง		อิทธิพลทางอ้อม		

และอิทธิพลรวมของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงม	ี									

4	ปัจจัย	คือ	ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	 (OC)	สมรรถนะ

องค์การ	(Co)		บรรยากาศองค์การ	(CL)		และภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	(TL)		โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.71,		

ตำรำงที่ 1		แสดงค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 ค่ำดัชนี เกณฑ์ ค่ำสถิติ ผลกำรพิจำรณำ

	 p-value	of	c 2	 >0.05	 0.84	 ผ่านเกณฑ์

 c 2/df	 <	2.00	 122.58/139=0.88	 ผ่านเกณฑ์

	 GFI	 >0.90	 0.98	 ผ่านเกณฑ์

	 AGFI	 >0.90	 0.95	 ผ่านเกณฑ์

	 CFI	 >0.90	 1.00	 ผ่านเกณฑ์

	 SRMR	 <0.05	 0.02	 ผ่านเกณฑ์

	 RMSEA	 <0.05	 0.00	 ผ่านเกณฑ์

	 CN	 >200	 859.30	 ผ่านเกณฑ์

	 Q-plot	 ชันมากกว่าเส้นทแยงมุม	 ชันมากกว่าเส้นทแยงมุม	 ผ่านเกณฑ์

0.55,		0.19	และ	0.06	ตามล�าดับ	ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม

มี	 3	ปัจจัย	 คือ	 1)	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (TL)	 ส่งผ่าน

บรรยากาศองค์การ	(CL)	และสมรรถนะองค์การ	(CO)	ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลรวม	มี	4	ปัจจัย	คือ	1)	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	

(TL)		2)		ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การ	(OC)	ส่งผ่านบรรยากาศ

องค์การ	(CL)	และสมรรถนะองค์การ	(CO)	และ	3)	สมรรถนะ

องค์การ	(CO)	ส่งผ่านบรรยากาศองค์การ	(CL)		
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อภิปรำยผล 
	 ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นส�าคัญดังนี้	

	 1.	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ							

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อประสทิธผิลของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

	 	 รูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปัจจัยท่ี

มอีทิธพิลประสทิธผิลของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ด	ี									

มีเหตุผลสนับสนุนหลายประการ	คือ	ประการแรก	รูปแบบที่	

ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้จากทฤษฎี

และข้อค้นพบจากงานวิจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอ	 	 ประการ	

ท่ีสอง	หลกัฐานหรอืข้อมลูสนบัสนนุในโครงสร้างความสมัพนัธ์

ดังกล่าวสังเคราะห์จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องซ่ึง							

ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมและงานวิจัยในประเทศท�าให้มีความ

ภำพที ่2	 รปูแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0.55

1.03

การมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์

การสร้างแรง

บันดาลใจ

การกระตุ้นทาง

ปัญญา

การค�านึงถึงความ

เป็นเอกัตถะบุคคล

การคงอยู่กับ

องค์การ

บรรทัดฐาน

ของสังคม

ความสัมพันธ์ของ

บุคลากร
สภาพแวดล้อม โครงสร้างองค์การ การบรรลุ

เป้าหมาย

การบูรณาการ

การรักษาแบบ

แผนวัฒนธรรม

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	(TL)

บรรยากาศ

องค์การ	(OC)

ประสิทธิผล

ส�านักงานเขตฯ

สมรรถนะ

องค์การ	(CO)

ความยึดมั่นผูกพัน

ต่อองค์การ	(OC)

คุณภาพ

บุคคล
ระบบการ

ท�างาน

ความรู้สึกต่อ

องค์การ

0.25

0.64

0.65

0.32

0.16

0.47

0.16

0.43

การปรับตัว 0.46

0.39

0.41

0.30

กลยุทธ์ เทคโนโลยี

0.33 0.30 0.30 0.20

0.21 0.30 0.20

1.00

0.53

0.51

0.72

1.00 0.93 0.96

1.00

1.03

1.02

1.11

0.13

0.06

0.08

0.79

0.19

0.71

0.02

0.261.00

0.78

1.01

1.00 1.01 0.98 1.05

สอดคล้องกับบริบท	 และประการท่ีสาม	 กระบวนการสร้าง		

และพฒันาคณุภาพเครือ่งมอืวดัใช้ครอบคลมุทัง้การตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้าง	 (Structure	 Validity)	 ความตรง											

เชงิเนือ้หา	(Content	Validity)		และการตรวจสอบความเทีย่ง

ของตัวแปร		(Try		Out)	จึงท�าให้เครื่องมือวัดมีความเหมาะสม	

สอดคล้องกบั	นงลกัษณ์		วริชัชยั	(2542)	ทีอ่ธบิายว่า	การสร้าง

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นรูปแบบการวิจัยหรือแบบ

จ�าลองทีน่กัวจิยัสร้างขึน้ตามทฤษฏแีทนปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้

จรงิตามธรรมชาติเพือ่ความเหมาะสมในการท�าการวจิยั		เพราะ

การศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่อาจท�าได้โดยสะดวก	

เพราะมีลักษณะท่ีซับซ้อนและมีโครงสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยต่างๆ		หลากหลายวิธีการสร้างรูปแบบการวิจัย	

เป็นการประยุกต์ทฤษฏีเข้ากับสภาพปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริง	

ในธรรมชาติตามระเบียบวิธีนิรนัยให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นสมมติฐาน						
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การวิจัย	 จากน้ันน�าไปตรวจสอบโดยใช้วิธีอุปนัยว่ารูปแบบ						

การวิจัยมีความสอดคล้องสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์					

มากน้อยเพียงใด	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยหลักการทฤษฎีรองรับ

อย่างเพียงพอ	 เน่ืองจากเป็นการวิจัยในกลุ่มทดสอบทฤษฎี	

นอกจากน้ี	 ตามหลักการวิจัยนักวิจัยควรจะต้องตรวจสอบ								

รูปแบบการวิจัยแยกออกเป็น	2	ตอน	ตอนแรกเป็นการตรวจ

สอบความสอดคล้องระหว่างรปูแบบการวจิยักบัปรากฏการณ์

หรือสภาพการณ์ที่เป็นจริง	 (Model-Reality	 Consistency)		

ส่วนตอนที่	 2	 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง									

รูปแบบการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 (Model-Data											

Consistency)		

	 	 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Bentler	

(1978)	และ	Joreskog	and	Sorbom	(1985	อ้างถึงใน	ศิริชัย	

กาญจนวสี,	 2542)	 ที่สรุปว่า	 การตรวจสอบว่าองค์ประกอบ

ประสิทธิผลองค์การและปัจจัยที่ส่งผลที่น�ามาศึกษาต้องมี

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุม

ในเชงิทฤษฏแีล้วหรอืไม่	โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	

(Content	 Validity)	 ซึ่งผลการตรวจสอบ	 IOC	 (Item															

Objective	 Congruence	 Index)	 หรือดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถาม	วัตถุประสงค์	 (สุวิมล	 	ติรกานันท์,	 2543)	

โดยใช้ผู ้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาว่า															

ข้อค�าถามนั้นเป็นข้อค�าถามที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการวิจัย	มีความ							

ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา	 ทฤษฎีที่ได้ศึกษาวิเคราะห์และ

ก�าหนดไว้เป็นนิยามศัพท์เฉพาะหรือไม่	 และตรวจสอบการใช้

ค�าภาษามีความเหมาะสมและสื่อความหมายท่ีตรงกับสิ่ง													

ที่ต้องการจะสอบถามหรือไม่	 แล้วน�าไปสู่การตรวจสอบความ

เที่ยงของตัวแปร	 (Try	 Out)	 โดยผู้วิจัยจะน�าแบบสอบถาม											

ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วไป

ทดลองใช้กับผู ้ให้ข้อมูล	 (Informant)	 ว่ามีคุณลักษณะ

คล ้ายคลึงกับผู ้ ให ้ข ้อมูลที่ ใช ้ ในการวิจัยที่ ไม ่ ได ้ถูกสุ ่ม																						

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 ดังน้ัน	 จากแนวคิดดังกล่าวจึง

ท�าให้โมเดลการวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 2.	 ผลการศึกษาอทิธพิลทางตรง	อทิธพิลทางอ้อม	และ

อทิธิพลรวมของปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

	 	 ประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเป็นตวัแปรตามในสมการโครงสร้างที	่1	จะได้รบั

อิทธิพลรวมในทิศทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	จากปัจจัยเชิงสาเหตุความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การสูงสุด	

โดยมีอิทธิพลทางตรงทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ																

ที่ระดับ	0.05	เท่ากับ	0.71	รองลงมา	คือ	สมรรถนะองค์การ								

มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ																				

ทีร่ะดบั	0.05	ต่อประสทิธผิลของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษา	 มีค่าเท่ากับ	 0.40	 โดยมีอิทธิพลทางตรงและ								

ทางอ้อมในทิศทางบวก	มีค่าเท่ากับ	0.25	และ0.15	ตามล�าดับ	

บรรยากาศองค์การมอีทิธพิลทางตรงทางบวกอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	เท่ากบั	0.19	ส่วนปัจจยัเชงิสาเหตภุาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอย่างมี									

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ต่อประสิทธิผลของส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	 มีค่าเท่ากับ	 0.12	 และ															

มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในทิศทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 มีค่าเท่ากับ	 0.06,	 0.06	 ตามล�าดับ									

โดยสัดส่วนของความเช่ือถือได้ในตัวแปรประสิทธิผลของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ที่อธิบายได้ด้วย

ปัจจัยเชิงสาเหตุความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	 สมรรถนะ

องค์การ	บรรยากาศองค์การและภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงได้

ร้อยละ	68	มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผล	ดังนี้	

	 	 2.1	 ปัจจัยความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	 มีค่า

อิทธิพลสูงสุด	 ทั้งนี้	 เน่ืองมาจากความผูกพันเป็นเร่ืองของ									

ความรู้สึก	 (Affective	 Commitment)	 ที่เป็นความผูกพัน								

ทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู ้สึกในทางบวก								

หากบุคคลรู้สึกและผูกพันเป็นอันเดียวกันกับองค์การเสมือน

เป็นเจ้าขององค์การ	มีความต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับองค์การ	

ย่อมเต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์การ	 เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ	 ความผูกพันในลักษณะน้ีจะเกิดขึ้น

ได้จากลักษณะที่เขารับผิดชอบ	เพื่อนร่วมงาน		ผู้บังคับบัญชา

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การเช่นเดียวกัน	

โดยถ้าสมาชิกมีความผูกพันกันสูงก็จะไม่มีการต่อต้านและ

อิจฉากันระบบท่ีรวมกันนี้ก็จะสามารถด�ารงอยู่ต่อไป	 สมาชิก

จะยึดมั่นผูกพันซ่ึงกันและกัน	 ดังนั้น	 คนท่ีท�างานกับองค์การ

โดยไม่ลาออกไปไหนเป็นเพราะเขามีความปรารถนา	 หรือ												

มีความต้องการที่จะอยู่กับองค์การต่อไป	 ในขณะเดียวกัน					

ความผูกพันจะช่วยส่งเสริมการท�างานต่อไปอย่างต่อเนื่อง	

(Continuance	Commitment)	กล่าวคือ	บุคคลจะเกิดความ

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	 เมื่อเขาได้ค�านวณเปรียบเทียบถึง										

สิ่งท่ีท่ีได้ลงทุนไปให้กับองค์การและสิ่งท่ีต้องสูญเสียไปถ้าเขา								

ลาออกจากองค ์การ	 ความผูกพันต ่อเนื่อง	 อาจเรียก																										

อกีอย่างหนึง่ว่า	ความผกูพนัทีเ่กดิจากการคดิค�านวณ	คอืความ

เต็มใจของบุคคลที่จะคงอยู่กับองค์การนั้นๆ	จะอยู่บนพื้นฐาน	
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หรือต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์การ	 ทางเลือกของบุคคลและ								

ผลตอบแทนที่บุคคลได ้รับจากองค์การ	 ได ้แก ่	 รางวัล																						

ผลตอบแทนทางด้านการเงนิ	หรอืผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัอืน่ๆ		

ที่มีความน่าสนใจมากกว่า	 เช่น	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขา

กับเพื่อนร่วมงาน	 หรือลักษณะงานที่ท�าอยู ่นั้นเป็นงานท่ี													

ต่อเนื่องของบุคคล	 ไม่โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่ท�างาน											

ดงันัน้ความผกูพันในลกัษณะนีจ้ะมองว่าการทีค่นท�างานอยูก่บั

องค ์การเพราะเขาจ�าเป ็นต ้องอยู ่ 	 	 มิฉะนั้นจะสูญเสีย																										

ผลประโยชน์ที่เขาควรได้รับหลายอย่างที่เขาควรจะได้รับจาก

การลงทุนของเขาไป	 นอกจากนี้	 ความผูกพันยังช่วยสร้าง

บรรทดัฐานของสังคม		(Normative	Commitment)	หรอือาจ

เรียกว่าความผูกพันด้านจริยธรรม	 	 (Moral	Commitment)	

ซ่ึงเป็นความผูกพันในด้านการยอมรับของบุคคลต่อค่านิยม	

และเป็นเป้าหมายขององค์การ	 ยึดถือเป็นบรรทัดฐานและ

เคารพอ�านาจของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 โดยเขาจะเร่ิมต้นด้วยการ

ประเมินค่ามาตรฐานของกลุม่ในทางบวก	เหน็ชอบกบัศลีธรรม		

จริยธรรม	ความสมเหตุสมผล	ค่านิยมของบุคคลและของกลุ่ม	

จากนั้นเขาก็จะเกิดการยอมรับเชื่อฟังต่อบรรทัดฐานเหล่านั้น

จนเกิดเป็นความผูกพัน	 โดยความผูกพันในลักษณะนี้จะมี

ปรมิาณเพ่ิมขึน้เมือ่ลกัษณะของบคุคลและความรูส้กึถงึความมี

คุณค่าในตนเองของเขาสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ							

ดังนัน้คนทีอ่ยูก่บัองค์การเพราะเขาคิดว่าเขาควรจะอยูห่รอืเป็น

สิง่ทีค่วรจะท�าเพ่ือความถกูต้องและเหมาะสมทางสงัคม	บคุคล

จะเกดิความรู้สึกว่าเมือ่เขาเข้ามาเป็นสมาชกิขององค์การกต้็อง

มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ	(Allen	&	Mayer,	1990)		

	 	 	 จากเหตุผลดังกล่าว	สอดคล้องกบัแนวคิดของ	

Meyer	&	Allen	(1991	อ้างถึงใน	สมชื่น		นาคพลั้ง,	2547)		

ท่ีได้ร่วมกนัศกึษาถงึรปูแบบของความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การ

ในปี	 1991	 ต่อมาในปี	 1993	 ทั้งสองได้ท�าการศึกษาร่วมกับ	

Sheldon	 (1971	อ้างถึงใน	กัญยชกร	 	ชัยนภัสภมร,	2550)		

ว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติหรือความรู้สึก									

ที่สมาชิกมีต่อองค์การ	 	 เป็นการประเมินองค์การในทางบวก									

ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคคลนั้นกับองค์การ		

และเป็นความตั้งใจที่จะท�างานให้องค์การบรรลุเป้าหมาย	

Buchanen	 (1974	 อ้างถึงใน	 พิเชษฐ์	 ไชยแป้น,	 2547)															

ให้แนวคิดว่า	 ความผูกพันประกอบไปด้วย	 3	 องค์ประกอบ	

ได้แก่	เป็นสิ่งที่บ่งชี้ที่ท�าให้การยอมรับของบุคคลต่อเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์การ	 ตัวบ่งชี้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	

คือ	 ส่วนลึกของจิตใจ	 หรือการซึมซับในกิจกรรมของบุคคล								

ในบทบาทการท�างาน	และเป็นตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์	คือ	ความ

รูส้กึทางอารมณ์ในความยดึตดิ	ยดึมัน่ของบุคคลท่ีมต่ีอองค์การ	

สอดคล้องกับ	 Mowday	 el	 al.	 (1982	 อ้างถึงใน	 สุรัสวดี		

สุวรรณเวช,	 2549)	 	 ที่ให้ทัศนะว่า	 ความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค ์การ	 จะประกอบไปด ้วยคุณลักษณะของทัศนคต	ิ																							

ท่ีแสดงออกมาสามประการ	 คือ	 1)	 มีความเช่ืออย่างแรงกล้า	

ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ	 2)	 ความเต็มใจ							

ทีจ่ะทุม่เทความพยายามอย่างมากในการปฏบิตังิานในองค์การ	

และ	 3)	 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด�ารงความเป็น

สมาชิกขององค์การต่อไป	 และสอดคล้องกับผลวิจัยของ												

อัญชนา	 พานิช	 (2550)	 กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีส�าคัญของ

ประสทิธผิลองค์การม	ี6	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	พฤตกิรรมการ

บริหาร	 2)	 ความพึงพอใจในการท�างาน	 3)	 สภาพแวดล้อม

ภายในองค์การ	 4)	 เทคโนโลยี	 	 5)	 ความผูกพันต่อองค์การ								

และ	6)	โครงสร้างองค์การ		

	 	 	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Steers	and	Porter	(1991	อ้างถึงใน	พเิชษฐ		ไชยแป้น,	2547)	

ท่ีได้สรุปการศึกษาความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็น	 2											

แนวความคิด	 คือ	 ความผูกพันทางทัศนคติ	 (Attitudinal							

Commitment)	และความผกูพนัทางพฤตกิรรม	(Behavioral	

Commitment)	กล่าวคือ	ความผูกพันทางทัศนคติ	เป็นความ

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยที่บุคคลจะน�าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ	และความผกูพนัในฐานะเป็นสมาชกิขององค์การ	

เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายขององค์การ	และความผกูพนัทางพฤตกิรรม		

เป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การท่ีเป็นพฤติกรรมปัจจัย						

ความสนใจท่ีบุคคลได้รับจากองค์การ	 เช่น	 การได้รับความ

นับถือที่เป็นอาวุโส	การได้รับค่าตอบแทนสูง	จึงมีความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การ	โดยไม่ต้องการเสียผลประโยชน์ที่ได้รับจาก

องค์การ	ถ้าจะละทิง้ไปท�างานทีอ่ืน่กไ็ม่คุม้ค่าทีจ่ะจากองค์การ

ไป	

	 	 2.2	 ปัจจัยสมรรถนะองค์การ	 มีค่าอิทธิพลสูง									

รองลงมา	ทั้งนี้	เนื่องมาจาก	สมรรถนะองค์การเป็นสมรรถนะ

หรือขีดความสามารถโดยรวมขององค์การเกิดจากการ											

รวมความสามารถบุคคลและความสามารถขององค์การ	 ผสม

ผสานท้ังทักษะและเทคโนโลยีท้ังมวลขององค์การเข้าไว	้								

ด้วยกัน	 เป็นแนวทางให้องค์การสามารถน�าไปสู่การสร้างหรือ

การมี โอกาสในความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในอนาคต																	

เป็นรากฐานส�าคัญที่สามารถน�าไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การ	 ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลและก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด																	

ที่องค์การต้องการโดยมีที่มาจากพื้นฐานความรู้	ทักษะ	วิธีคิด	

คณุลกัษณะส่วนบคุคลและแรงจงูใจ	ดงันัน้	สมรรถนะองค์การ		
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(Organization	 Competency)	 จึงสัมพันธ์กับผลการ										
ด�าเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่						
การศึกษาประถมศึกษาได้ด�าเนินการบริหารจัดการเชิง											
บูรณาการทั้งในด้านคุณภาพบุคคล	ระบบการท�างาน	กลยุทธ์
และเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏบิตังิานให้เกิดประสทิธภิาพและ
บรรลุเป้าหมายของส�านักงาน	 สอดคล้องกับ	 ส�านักงาน											
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (2548)	 ท่ีอธิบายว่า
สมรรถนะขององค์การ	 เป็นรากฐานส�าคัญที่สามารถน�าไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์การ	 และ	 เรชา	 ชูสุวรรณ	 (2550)	 กล่าวว่า
สมรรถนะ	 หมายถึง	 คุณลักษณะและความสามารถที่มาจาก	
ตัวคนทั้งหมดที่สะท้อนออกมาในรูปของการท�างานที่ม	ี								
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลและก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด																		
ที่องค์การ	
	 	 	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Judith	 (1990)										
ที่สรุปว่า	สมรรถนะองค์การเป็นปัจจัยที่ส�าคัญทางการบริหาร
ประการหนึ่งที่จะท�าให้องค์การสามารถท�างานได้	 โดยเฉพาะ
ในสังคมปัจจบุนัทีข้่อมลูข่าวสารต่างๆ	มคีวามส�าคญัและมกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และ	 Shen	 (1997)	 ได้ศึกษา
สมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผลของ
องค์การ	 โดยศึกษาเกี่ยวข้องกับทีมงานและบุคลากรคือ												
การรับรู้เก่ียวกับทีมงาน	 (Perception	 of	 Team	Work)								
ความพึงพอใจในการท�างาน	และความรู้สึกที่ได้รับจากการฝึก
อบรมและพัฒนากับตัวแปรประสิทธิผลขององค์การ	 และ
เทคโนโลยเีป็นการกระท�าทีเ่กดิขึน้โดยคนเป็นผูก้ระท�า	เพือ่น�า
ไปสู ่การเปลี่ยนแปลงวัตถุ	 บุคคลหรือสถานการณ์ภายใต้
เงือ่นไขค�าถามซึง่มกัจะถกูถามบ่อยๆ	ว่า	“จะท�างานนีใ้ห้ส�าเร็จ
ด้วยวิธกีารอย่างไร”	ซึง่พบว่า	ส่งผลต่อประสทิธผิลขององค์การ		
	 	 	 สอดคล้องกับ	 Paopun	 (2001)	 ได้สรุป										
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของสมรรถนะองค์การกบั
ผลการด�าเนินการขององค์การ	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์ใน											
ทางตรง	 กับผลการด�าเนินงานขององค์การเพิ่มขึ้นจาก														
การลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และประเสริฐ													
บัณฑิศักดิ์	 (2540)	 ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์	 กรมสามัญศึกษา	 พบว่า														
มีปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การมี	7	ตัวแปร		
คอื		1)	การใช้เทคโนโลย	ี	2)	วฒันธรรมองค์การ		3)	การบรหิาร
งานบุคคล		4)	ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร		5)	การติดต่อ
สื่อสาร		6)	คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์		และ		7)	บรรยากาศ
องค์การ	ส่วนตวัแปรทีปั่จจัยทีม่อีทิธพิลทางอ้อมต่อประสทิธผิล
องค์การ	ได้แก่		1)	การติดต่อสื่อสาร		2)	สภาพด้านการเมือง		

3)	คณุลกัษณะผูน้�าการบรหิารการเปลีย่นแปลง		4)	การก�าหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	 	 5)	 ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร	 6)	 โครงสร้างองค์การ	 7)	 วัฒนธรรมองค์การ													
8)	 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	 9)	 การบริหารงานบุคคล	 และ		
10)	 สภาพการใช้เทคโนโลยี	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับ												
อัญชนา	 พานิช	 (2550)	 กล่าวว่า	 องค์ประกอบที่ส�าคัญของ
ประสิทธิผลองค์การมี	 6	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 พฤติกรรม						
การบรหิาร		2)	ความพงึพอใจในการท�างาน		3)	สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ	 4)	 เทคโนโลยี	 5)	 ความผูกพันต่อองค์การ								
และ	 6)	 โครงสร้างองค์การ	 อุไรวรรณ	 แย้มนิยม	 (2554)								
กล่าวถึงทฤษฏี		Mckinsey	7-S		Framework	ซึ่งเป็นทฤษฏี
ท่ีน�ามาใช้ในการบริหารจัดการแล้วท�าให้องค์การที่ประสบ
ความส�าเร็จ	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
	 	 1.1	 ผูบ้รหิารส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศกึษาซึง่เป็นบคุคลส�าคญัทีส่ดุทีม่ส่ีวนสร้างเสริมหรือยกระดบั
ประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา		
ควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร													
ท่ีเก่ียวข้องมคีวามยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การร่วมกัน	จดับรรยากาศ	
องค์การให้เอื้อต่อการพัฒนา	พัฒนาสมรรถนะองค์การ	 และ
ภาวะผู้น�า	 ซ่ึงจะน�าไปสู่ความมีประสิทธิผลของส�านักงาน									
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 โดยเฉพาะความผูกพัน											
ต่อองค์การในด้านความรู้สึกตนเองต่อองค์การ	 เช่น	 ความ												
ภาคภมูใิจและมคีวามสขุทีไ่ด้ปฏบิตัหิน้าที	่และความรู้สึกท่ีเป็น
เสมือนบุคคลในครอบครัว	เป็นต้น	
	 	 1.2	 หน่วยงานในระดบันโยบายหรอืต้นสงักดั	เช่น	
กระทรวงศึกษาธิการ	 และส�านักงานคณะกรรมกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
สมรรถนะขององค์การให้เข้มแข็ง	 โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ
บุคคล	เช่น	การพัฒนาบุคลากรและทีมงานมีความสามารถใน
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 พัฒนาทีม
งานให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยู่เสมอ	และด้าน
เทคโนโลยี	 เช่น	 พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้สามารถใช้
เทคโนโลย	ีเทคนคิ		เครือ่งมอื		อปุกรณ์ทีเ่หมาะสมและทนัสมยั
ในการบรหิารและบรกิาร		การพัฒนาข้อมลูสารสนเทศ		สะดวก		
รวดเร็ว		ถูกต้อง		เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
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	 	 1.3	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ควรพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง	ของตนเองและผูบ้รหิาร

หน่วยงานในระดับปฏิบัติ	 เช่น	 สถานศึกษาเพื่อจะสนับสนุน							

ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา										

มปีระสทิธผิล	โดยเฉพาะในด้านการมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์	

เช่น	 การสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ในวิสัยทัศน์ของส�านักงาน							

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและแนวทางการน�าไปปฏบิตั	ิ

การสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับวิสัย

ทศัน์	การยอมรับและศรทัธาต่อบทบาทการเป็นผูน้�า	ความเชือ่

มั่นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อ

สร้างความภาคภูมิใจและการยอมรับจากบุคลากรและสังคม

ภายนอก	เป็นต้น	

	 	 1.4	 จากผลการวจิยั	พบว่า	ปัจจยัอทิธพิลเชิงสาเหตุ	

ความยดึมัน่ผูกพนัต่อองค์การ	และภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สูงสุดร้อยละ	 77	

ดังนั้น	 ผู้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึง

ควรให้ความส�าคญัเก่ียวกบัตัวแปรทัง้สองน้ี	เช่น	ให้ความส�าคญั

กับการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ

องค์การ	และให้ความส�าคญักบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงโดย

เฉพาะในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	เป็นต้น	

 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหำที่ควรศึกษำ

วิจัยต่อไปในอนำคต  

	 	 เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหาร												

ทีใ่ห้ได้องค์ความรูแ้ละข้อยนืยนัทีก่ว้างขวางชดัเจนยิง่ขึน้	ผูว้จิยั

จึงเสนอแนะ	ดังนี้		

	 	 ควรวิจัยพัฒนาประสิทธิผลขององค์การ	 โดยใช้

แนวทางหรือยุทธศาสตร์ที่สังเคราะห์จากปัจจัยเชิงสาเหตุ											

ท่ีค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้มาวิจัยในรูปแบบ	 การวิจัย											

เชิงทดลอง	หรือเชิงประเมินโครงการ	
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