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I 

ประกาศคุณูปการ 
 

 วทิยานพินธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไดอ้ย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดจีาก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรกึษา

วทิยานพินธ์ และ ดร.ประภัสร สุภาสอน กรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ ทีไ่ดใ้ห ้

ความอนุเคราะห์แนะนำการทำวทิยานพินธ์ ช่วยเหลอื ตรวจแก ้ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ เป็นอย่างดยีิ่ง จนทำใหว้ทิยานพินธ์ฉบับนี้สำเร็จ

เรยีบรอ้ย ผู้วจัิยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร รองศาสตราจารย์  

ดร.ธวัชชัย ไพใหล ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกจิ ศรพีรหม นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์  

และ นายบุญเลศิศลิป์ สายทว ีทีก่รุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจัิย 

และผู้เป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางการพัฒนา รวมไปถงึ ดร. วิชาญ เกษเพชร   

นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ดร.ภิญโญ ทองเหลา   

นางนาถฤด ีหลักทอง และนางกวนินาฏ เสยีงเลศิ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญเสนอ 

แนวทางการพัฒนา ใหก้ารวิจัยครัง้นี้จนสำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ที่ไดใ้หค้วามรู ้หลักการ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  

อกีทัง้ใหก้ารสนับสนุนและเป็นกำลังใจใหก้ับผู้วจัิย 

 ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ศกึษานเิทศก์กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตลอดจนผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอนโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครทุกท่าน ที่ไดก้รุณา 

ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลวิจัย  

จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณบดิา มารดา พี่ชาย พี่สาว ที่ใหก้ารสนับสนุนและช่วยเหลอื 

ในทุก ๆ ดา้น คอยดูแล และใหก้ำลังใจแก่ผู้วจัิยตลอดมา คุณค่าและประโยชน์ 

จากวทิยานพินธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บดิา มารดาของผู้วจัิย และบูรพาจารย์ทุกท่าน  

ที่ไดอ้บรมสั่งสอนจนผู้วจัิยสามารถดำรงตนและบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบัน  

 

ปนัดดา สารคิา 
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ชื่อเรื่อง    สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผู้วจัิย    ปนัดดา สารคิา 

กรรมการที่ปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลนิพศิ ธรรมรัตน์  

    ดร.ประภัสร สุภาสอน 

ปรญิญา    ค.ม. (การบรหิารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปท่ีีพมิพ์    2565 

บทคัดย่อ 
 

 การวจัิยครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษา เปรยีบเทยีบ หาความสัมพันธ์ 

อำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ปกีารศกึษา 2564 จำนวน 333 คน จำแนกเป็น ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน  

และครูผู้สอน จำนวน 227 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & 

Morgan และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ประกอบดว้ย แบบสอบถามดา้นสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน มคี่าอำนาจจำแนก  

.403 - .861 มคี่าความเช่ือม่ันดา้นสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนเท่ากับ .889 

แบบสอบถามดา้นประสทิธผิลโรงเรยีน มคี่าอำนาจจำแนก .509 - .995 มคี่าความเช่ือม่ัน

ดา้นประสทิธผิลโรงเรยีนเท่ากับ .922 และแบบสัมภาษณเ์พื่อหาแนวทางสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนดิ 

Independent samples การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)  

การวเิคราะห์ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน (Pearson’s Product-

Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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 ผลการวจัิยพบว่า 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีนและ

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์

ในการปฏิบัตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

4. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 

  5. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีนได ้อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ไดแ้ก่ การสื่อสารและ 

การจูงใจ (x6) การพัฒนาตนเอง (x3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (x7) การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ (x5) การมวีิสัยทัศน์ (x8) โดยมอีำนาจพยากรณ์ รอ้ยละ 66 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557 

  6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน มีจำนวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมทีกัษะ

การสื่อสาร และโนม้นา้วจูงใจที่ด ีมีความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่าย 2) ดา้นการพัฒนา

ตนเอง ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารจัดทำคู่มอืพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารในการ

พัฒนาตนเอง มีการอบรม และมกีารนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ 3) การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองด้วยวธิกีารที่หลากหลาย 

และมกีารนเิทศ กำกับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคลากรที่จะนำไปสู่

ความสำเร็จ 4) ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีกระบวนการคิดแยก

และออกพิจารณา โดยมจุีดหมายปลายทางเพื่อใหเ้กดิความเข้าใจในการบริหารงานที่ด ี 

5) ด้านการมวีสิัยทัศน์ ผู้บริหารโรงเรยีนควรเป็นผู้นำในการกำหนดวสิัยทัศน์ที่กว้างไกล  

และใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นภาพของความสำเร็จในองค์กรต่อไป 

 

คำสำคัญ: สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน  ประสทิธผิลโรงเรยีน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship, and identify the predictive power of school administrators’ competency 

affecting school effectiveness. The sample group, obtained through multi-stage random 

sampling, consisted of 106 school administrators and 227 teachers working under the 

Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon in the academic year 2021, 

yielding a total of 333 participants. The Krejcie & Morgan table was also applied for 

determining the sample size. The tools for data collection were two sets of 5-point scale 

questionnaires, comprising a set on school administrators’ competency with the 

discriminative power values ranging from .403 to .861 and the reliability of .889, and a 

set on school effectiveness with the discriminative power values ranging from .509 

to .995 and the reliability of .922, and a structured interview from examining guidelines 

for developing school administrators competency. Statistics for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, One-

Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple 

regression analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The school administrator’s competency and school effectiveness were 

overall at a high level.   
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  2. The competency of school administrators as perceived by participants, 

classified by positions, school sizes, and work experience, was different at the .01 

level of significance overall. 

  3. The school effectiveness as perceived by participants, classified by 

positions, school sizes, and work experience, was different at the .01 level of 

significance overall. 

  4. The school administrators’ competency and the school’s effectiveness 

had a positive relationship at the highest level with the .01 level of significance.  

  5. The five aspects of school administrators’ competency consisting of 

Communication and Motivation (x6), Self-development (x3), Personnel Potential 

Development (x7), Analysis and Synthesis (x5), and Vision (x8), could predict the 

school effectiveness with the predictive power of 66 percent and the standard error of 

estimate of ±0.36557. 

  6. The proposed guidelines for developing school administrators’ 

competency consisted of five aspects: 1) Communication and Motivation, school 

administrators should have good communication and persuasion skills, and understand 

all parties’ perspectives, 2) Self-development, school administrators should establish a 

user manual for administrators’ core competencies development for self-development, 

provide training, and implement innovations, 3) Personnel Potential Development, 

school administrators should encourage personnel self-improvement through a variety 

of methods, set up supervision, and provide moral support for personnel success, 4) 

Analysis and Synthesis, school administrators should have synthesis thinking to create 

a better understanding of school administration, and 5) Vision, school administrators 

should be a leader in setting a broader vision and use the participation process of all 

stakeholders to achieve organizational success. 

 

Keywords: Competency of school Administrators, School Effectiveness 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

 

ภูมหิลัง 

 การศกึษาเป็นเครื่องมอืสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะการศกึษา

ทำใหพ้ลเมอืงของประเทศเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ อันจะก่อใหเ้กดิความ

เจรญิกา้วหน้าแก่ตนเองและประเทศชาติ ดังนั้น ประเทศใดที่ประชาชนไดรั้บการศึกษา

อย่างเท่าเทยีมทั่วถงึ ประเทศนัน้ย่อมมคีวามเจรญิกา้วหนา้ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม 

การเมอืงและวัฒนธรรม การศกึษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการสรา้งความเจรญิก้าวหน้า

และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมและเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นที่

ยอมรับกันทั่วไปว่า ไม่มเีครื่องมอืหรือเทคโนโลยใีด ๆ ที่จะใช้พัฒนาชีวติคนใหด้ีงาม 

และมปีระสทิธภิาพมากไปกว่าการศกึษา เพราะการศกึษาเป็นกระบวนการที่ช่วยทำใหค้น

ไดพ้ัฒนาตนเองในดา้นต่าง ๆ ตลอดชีวติ สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษา

ตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย สตปิัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ไดอ้ย่างมคีวามสุข มคีวามภูมใิจในความเป็นไทย มคีวามเป็นสากล ทั้งนี้เพื่อใหท้ันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน (วานิชย์ สาขามุละ, 2549, หนา้ 1) 

 การปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ไดป้ระกาศใน

ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการขับเคลื่อนการปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษที่สอง  

พ.ศ. 2552 ในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 สำนักงานเลขาธกิาร 

สภาการศกึษา ไดท้ำการรณรงค์เร่งสร้างความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการปฏรูิปการศกึษา

อย่างเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมใหทุ้กคนที่เกี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจตรงกัน มกีารเสรมิสรา้งความรู้

ดา้นกฎหมายที่จำเป็น เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการปฏรูิปการศกึษาใหบ้รรลุผลสำเร็จ 

ควบคู่ไปกับการจัดทำขอ้เสนอนโยบายสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏรูิป 

การศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็น 3 เสาหลัก และ 4 ใหม่ คอื  
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เปา้หมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาและเรยีนรู้ 

ของคนไทย 2) เพิม่โอกาสทางการศกึษาและเรยีนรู ้และ 3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบรหิารและจัดการศกึษา และนโยบายหลัก 4 ใหม่  

ไดแ้ก่ ประเด็นหลักที่ 1 กระบวนการเรยีนรู้ใหม่ พัฒนาผู้เรยีนมทีักษะวทิยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์  เทคโนโลย ีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น  

และเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ปรับหลักสูตรและจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

และประเมนิผลรูปแบบใหม่ ตัง้แต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวติ ประเด็นหลักที่ 2 ครูยุคใหม่ 

ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน พัฒนาทักษะครูดา้นวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ี

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหค้รอบคลุม

ถงึครูทุกระดับทุกประเภท เร่งรัดผลิตครูพันธุ์ใหม่ รวมทัง้เร่งผลติครูสาขาขาดแคลน  

และครูวิชาชีพดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย ประเด็นหลักที่ 3 สถานศกึษาและแหล่งเรียนรูใ้หม่ 

สนับสนุนโรงเรยีนดปีระจำตำบล อำเภอ จังหวัด และพัฒนาคุณภาพดว้ยระบบเครอืข่าย 

สรา้งโอกาสการเข้าถงึมาตรฐานการศกึษาและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เท่าเทยีมกัน 

ทัง้ประเทศและมขีอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่างผู้บรหิาร ครู เขตพื้นที่

การศกึษา สถานศกึษาและแหล่งเรยีนรู้ เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการจัดการเรยีนรู้ 

ใหผู้้เรยีนอย่างหลากหลาย ประเด็นหลักที่ 4 การบรหิารจัดการใหม่ เพิ่มประสทิธภิาพและ

ลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กดว้ยมาตรการที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจเพื่อใหม้ี

ผู้เรยีนอาชีวศกึษาเพิ่มขึ้น (สำนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2555, หน้า 36-39) 

 การปฏรูิปการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาส่งผลสะทอ้นต่อคุณภาพการศกึษา  

ใหม้คีวามเหมาะสมกับหลักการในการดำเนนิการศกึษาของชาตแิละการจัดการศกึษา 

ตามนโยบายแผนการศกึษา แผนปฏบิัติราชการ มจุีดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

สู่การปฏบิัตทิี่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งประกอบดว้ย สาระสำคัญเกี่ยวกับวสิัยทัศน์ พันธกจิ  

เปา้ประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ สถานศกึษาเป็นหน่วยปฏบิัตทิำหน้าที่ดำเนินการ 

จัดการศกึษา มภีาระความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปฏบิัติภารกิจ 

ตามแผนและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน 

และตัวช้ีวัดการบริหารจัดการศกึษาเป็นไปอย่างคลอบคลุมและถูกตอ้ง ภารกจิในการ

ดำเนนิการนำแผนการศกึษาแห่งชาตสิู่การปฏบิัติ ดำเนินไปพรอ้มกับการส่งเสรมิสนับสนุน 

ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งมีความเข้าใจในเปา้หมายของการปฏิรูปการศกึษาที่ชัดเจนและถูกตอ้ง

ตรงกันการบริหารโรงเรยีนในยุคปฏรูิปการศกึษา โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่
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การศกึษาจะมโีอกาสในการตัดสนิใจมากขึ้น หลักการกระจายอำนาจทางการศกึษา  

ที่ใหส้ถานศกึษาและสำนักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบการบรหิารงานโรงเรยีนโดยตรง  

เป็นเรื่องที่สถานศกึษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาจะตอ้งปรับตัวอย่างมาก ผู้บรหิาร

สถานศกึษาจะตอ้งรู ้เข้าใจ และมทีักษะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรยีน การบริหารโรงเรยีน 

ที่ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรยีน จะตอ้งเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตอ้งรูแ้ละเขา้ใจการบรหิาร

โรงเรยีนเป็นอย่างดี จนสามารถดำเนนิการใหโ้รงเรยีนเกดิประสทิธผิล ในขณะเดยีวกัน 

ก็สนองความตอ้งการความสนใจ ศักยภาพของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน และทอ้งถิ่น 

รวมทัง้สามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยกีารเรยีนรูท้ี่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนา 

แหล่งการเรยีนรูท้ี่เพยีงพอ (ภาวดิา ธาราศรีสุทธ,ิ 2550, หนา้ 4-5) 

 ผู้บรหิารโรงเรยีน เป็นผู้ที่มีอทิธพิลอย่างแทจ้ริงต่อความสำเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของผู้เรยีน ถงึแมว้่าผู้บริหารโรงเรยีนจะไม่ได้มีปฏสิัมพันธ์โดยตรง 

กับผู้เรยีนในช้ันเรยีนก็ตาม แต่ถา้ผู้บริหารปฏบิัติตนสอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์และค่านยิม 

ของโรงเรยีนที่มุ่งเน้นเปา้หมายความสำเร็จทางวชิาการของผู้เรยีนมคีวามมุ่งม่ัน  

และสื่อสารวสิัยทัศน์ใหค้ณะครูเขา้ใจตรงกันว่าโรงเรยีนมเีปา้หมายอย่างไร ส่งเสริมใหค้รู

คดินอกกรอบ และแสวงหาแนวทางแกป้ัญหาจัดการเรียนการสอนของตน โดยใช้เทคนคิ 

วธิสีอนที่แปลกใหม่ และกระตุน้ใหค้ณะครูมคีวามผูกพันกับเปา้หมายร่วม และร่วมกัน

แสวงหาวธิกีารทำงานเพื่อไปสู่เปา้หมายร่วมกนั โดยแสดงความคาดหวังต่อผลการทำงาน

ของครูในระดับสูง ตลอดจนการรูจั้กและเข้าใจถงึความตอ้งการและใหค้วามช่วยเหลอืครู

แต่ละคนใหพ้ัฒนาตน พัฒนางาน ก็จะทำใหค้รูเข้าใจความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา  

ก็จะทำใหค้รูพึงพอใจและเกดิความผูกพันกับงานกับวชิาชีพครู และผูกพันต่อการเรยีนรู้

ของผู้เรยีนในที่สุด ดังนัน้ผู้บรหิารโรงเรยีนจึงควรใช้สมรรถนะในการบริหารโรงเรยีน 

เนื่องจากสมรรถนะมสีาระหลักอยู่ที่การมุ่งยกระดับการทำงานของครูให้มคีวามพยายาม

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำใหค้รูมคีวามมุ่งม่ันตัง้ใจทำงานดว้ยความเสยีสละทุ่มเท เพื่อบรรลุ

เปา้หมายของโรงเรยีน ซึง่ก็คอื ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีน

นั่นเอง (สำนักวจัิยและพัฒนาการศกึษา, 2555, หน้า 134)  

 สมรรถนะของผู้บริหารเป็นความสามารถทางการบริหารที่ผู้บรหิารโรงเรยีน  

สามารถบรหิารโรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลไดนั้น้ จะต้องอาศัย 

ทัง้ความรูค้วามสามารถของตนและตัวบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศกึษา 

หรอืผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีใหส้ามารถทำงานจนสำเร็จตามความคาดหวังที่ตัง้ไว ้ 
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โดยคุณลักษณะที่อ้างถงึเหล่านี้เกดิหลอมรวมกลายเป็นสมรรถนะของตัวบุคคลขึ้นได้ 

ดังนั้นจะเห็นว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่เป็นผลมาจากความรู้

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้บรหิารสถานศกึษาสามารถสรา้ง

ผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ (อารวีรรณ์ นอ้ยด,ี 2553, หน้า 15)  

โดยมุ่งหวังให้ผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมศัีกยภาพในการพัฒนา

คุณภาพของโรงเรยีน (พศิษิฏ์ แสงสุพิน, 2553, หน้า 5) และเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาตใิหสู้งขึ้น ควรที่จะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

และสามารถนำทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นไปใช้ในการปฏบิัตงิานของตนเอง 

(สำนักงานพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติกิาร, 2554, หนา้ 79) สมรรถนะ 

ของผู้บรหิารเป็นความสามารถทางการบรหิารจัดการของผู้บรหิารสถานศกึษา  

โดยผู้บรหิารสถานศึกษาใช้สมรรถนะตามกรอบแนวคิดการกำหนดสมรรถนะผู้บริหาร 

สถานศกึษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะเจตคตทิี่ด ีคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชีพที่เหมาะสมในการปฏบิัตงิานให้ม ีประสทิธภิาพ ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก 

ประกอบด้วย 1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.2) การบรกิารที่ด ี1.3) การบรพิัฒนาตนเอง  

1.4) การทำงานเป็นทมีและ 2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบดว้ย 2.1) การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ 2.2) การสื่อสารและการจูงใจ 2.3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

2.4) การมวีิสัยทัศน์ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา, 

2548, หนา้ 2) นับเป็นบทบาทสำคัญในการบริหาร และจัดการศกึษา จำเป็นตอ้งมี

ศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ที่เอื้อต่อการจัดการศกึษา  

ตลอดจนความรูค้วามสามารถ คณุธรรม จรยิธรรม เพื่อใหก้ารดำเนินการจัดการศึกษา

บรรลุถงึความสำเร็จตามเป้าหมาย (ภูวศิา ชูธัญญะ, 2556, หนา้ 3) 

 การบรหิารสถานศกึษา มเีป้าหมายสำคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรยีน  

การบรหิารโรงเรยีนเป็นแหล่งพัฒนาประชากรของประเทศที่สำคัญยิ่งเป็นหน่วยงาน 

ที่ใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จำนวนมากมาย หากการจัดการบรหิารงานในโรงเรยีน 

ขาดประสทิธภิาพ ผลผลติของโรงเรยีนคอื นักเรยีนที่สำเร็จออกไปย่อมมปีระสทิธภิาพต่ำ 

ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปดว้ย ซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศกึษา 

การบรหิารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐเป็นการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  

ซึ่งกำหนดใหม้กีารกระจายอำนาจการบริหารและจัดการทั้ง 4 งาน คอื งานวชิาการ  

งานงบประมาณ งานบรหิารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป (ธรีะ รุญเจรญิ, 2550,  
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หนา้ 57) จากงานทัง้ 4 งาน พบว่า งานวิชาการมคีวามสำคัญที่สุดจะเห็นไดจ้าก

นักวชิาการหลาย ๆ ท่าน ได้นำเสนอว่า ในการบริหารสถานศกึษาตอ้งใหน้ำหน้า 

ในการบรหิารงานวชิาการมากที่สุด เช่น ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หนา้ 120)  

ระบุว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนตอ้งใช้เวลาในการบรหิารสถานศกึษา เพื่อใหเ้กดิประสทิธิผล 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนใหม้ากขึ้น แต่ในการบรหิารโรงเรยีนมปีัจจัยต่าง ๆ มากมาย 

ที่เป็นตัวทำใหเ้กดิประสทิธผิลมากน้อยเป็นแนวคิดของ จำลอง โคตรพัฒน์ (2555,  

หนา้ 1-2) ที่ระบุปัจจัยในการบรหิารโรงเรยีนตอ้งสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คอื  

Man (บุคคล) Money (งบประมาณ) Material (วัสดุ/อุปกรณ์) และ Management  

(การบรหิารจัดการ) ดังนัน้ ปัจจัยดา้นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน  

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อประสทิธิผลการบรหิารโรงเรยีน และปัจจัยอื่น ๆ 

ซึ่งหมายถงึ วัสดุ อุปกรณ์ บุคคล งบประมาณ 

 จากการศกึษาผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดา้นการจัดการศกึษา

ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า โรงเรยีนในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

จำนวน 45 โรงเรยีน มีผลการสอบ O-net อยู่ในระดับต่ำกว่าของค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

ในหลายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นผล 

มาจากการจัดการศกึษาที่ยังไม่ไดด้ำเนนิการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

สาเหตุเนื่องจากขาดระบบการบรหิารจัดการที่ด ีทัง้ด้านครูผู้สอนและผู้เรยีน เพื่อให้

สถานศกึษาดำเนนิการจัดการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จะนำข้อมูลในการกำหนด

นโยบาย แนวทางแผนงานกำกับตดิตาม แผนปฏบิัตกิารของโรงเรยีนรวมถงึแนวทาง 

การพัฒนาการบรหิารโรงเรียน อันจะส่งผลถงึคุณภาพการศกึษาใหเ้กดิการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องและเป็นการเปรยีบเทยีบความกา้วหนา้ในการจัดการศกึษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพการศกึษาใหก้า้วทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร, 2559,หนา้ 19) 

 ดว้ยความสำคัญของการจัดการศกึษาที่มุ่งเน้นใหเ้กดิประสทิธผิลดา้นการ 

จัดการศกึษา และตอ้งการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน ซึ่งจำเป็นตอ้งอาศัยสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน ดังนัน้ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจศกึษา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศกึษาอย่างยิ่ง เพื่อเป็นข้อมูล 
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ในการพัฒนาบุคลากรในการบรหิารงานโรงเรยีน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 

ปรับปรุง แกไ้ขและพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรยีน และพัฒนาบุคลากรในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ใหม้ีประสทิธภิาพยิ่งขึ้นและเป็นขอ้มูล

ในการบรหิารโรงเรยีน ให้มีประสทิธภิาพดขีึ้นต่อไป 

คำถามของการวิจัย  

 ในการวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดคำถามการวิจัย ไวด้ังนี้   

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด  

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนก 

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน แตกต่างกัน 

หรอืไม่อย่างไร 

  4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนใดบา้งที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน 

  6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไวด้ังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสิทธผิลโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

โรงเรยีน และครูผู้สอน  

  2. เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน  

  3. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน

  4. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

  5. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน ที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

  6. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

สมมติฐานของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดสมมตฐิานของการวจัิย ไวด้ังนี้ 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนก 
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ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

มคีวามแตกต่างกัน 

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

มคีวามแตกต่างกัน 

  4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสิทธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

  5. มสีมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน อย่างนอ้ย 1 สมรรถนะที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

ความสำคัญของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดังนี้ 

  1. ผลการวจัิยนี้จะทำใหท้ราบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและระดับ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

  2. ทำใหท้ราบขอ้แตกต่างของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและระดับ

ประสทิธผิลโรงเรยีน ระหว่างสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏบิัตใิหด้ยีิ่งขึ้นต่อไป 

  3. ผลการวจัิยจะเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ใหสู้งขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวจัิยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ผู้วจัิยไดก้ำหนดขอบเขต 

ของการวจัิยไวด้ังนี้ 

  1. ขอบเขตของเน้ือหา 

   การวจัิยในครัง้นี้มุ่งศกึษา สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

    1.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ตามกรอบแนวคิดของสำนักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (สำนักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา, 2558, หน้า 443-444) 

     1.1.1 สมรรถนะหลัก 

      1.1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      1.1.1.2 การบรกิารที่ดี 

      1.1.1.3 การพัฒนาตนเอง 

      1.1.1.4 การทำงานเป็นทมี 

     1.1.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

      1.1.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

      1.1.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ  

      1.1.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

      1.1.2.4 การมวีิสัยทัศน์ 

    1.2 ประสทิธผิลโรงเรยีนจะมคีล่องตัว สามารถจัดการกระบวนการ

บรหิารโรงเรยีน ดำเนินงานเกดิประสทิธผิล มุ่งเนน้การบรหิารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ  

ซึ่งการบรหิารโรงเรยีนโดยทั่วไปจัดเป็น 4 งาน ดังนี้ 

     1.2.1 งานวิชาการ  

     1.2.2 งานงบประมาณ 

     1.2.3 งานบริหารงานบุคคล 

     1.2.4 งานบรหิารทั่วไป 
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  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร 

    ประชากร ไดแ้ก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 จำนวน 2,400 คน จาก  

45 โรงเรยีน จำแนกเป็น 

     2.1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาสกลนคร จำนวน 180 คน 

     2.1.2 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร จำนวน 2,220 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610  

อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 341 คน แต่ในการวิจัยครัง้นี้

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนโรงเรยีน 45 โรงเรยีน โดยจำแนกเป็น โรงเรียน 

ขนาดเล็ก จำนวน 26 โรงเรียน เป็นผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 15 คน และครูผู้สอน 

โรงเรยีนละ 2 คน จำนวน 37 คน  โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 20 โรงเรยีน เป็นผู้บรหิาร

โรงเรยีน จำนวน 17 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 7 คน จำนวน 17 คน โรงเรยีน 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 11 โรงเรยีน เป็นผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 11 คน  

และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 8 คน จำนวน 80 คน รวมเป็นผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน  

ครูผู้สอน จำนวน 227 คน จงึไดก้ลุ่มตัวอย่างจำนวน 333 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วจัิย และใช้วธิสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

  3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอสิระ  

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรยีน 

     3.1.1.2 ครูผู้สอน 

    3.1.2 ขนาดของโรงเรยีน 

     3.1.2.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก 
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     3.1.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

     3.1.2.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

    3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

     3.1.3.1 นอ้ยกว่า 10 ป ี

     3.1.3.2 10-20 ปี 

     3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

   3.2 ตัวแปรตาม   

    3.2.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

     3.2.1.1 สมรรถนะหลัก 

      1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      2) การบรกิารที่ดี 

      3) การพัฒนาตนเอง 

      4) การทำงานเป็นทมี 

     3.2.1.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

      1) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

      2) การสื่อสารและการจูงใจ  

      3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

      4) การมวีสิัยทัศน์ 

    3.2.2 ประสทิธผิลโรงเรยีน การบรหิารโรงเรยีน ม ี4 งาน ดังนี้ 

     3.2.2.1 งานวิชาการ  

     3.2.2.2 งานงบประมาณ 

     3.2.2.3 งานบริหารงานบุคคล 

     3.2.2.4 งานบริหารทั่วไป 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคดิของการวจัิยครัง้นี้ ผู้วจัิยไดศ้กึษาคน้คว้าจากเอกสาร หนังสอื 

และงานวจัิยที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548, หน้า 443-444) ไดก้ำหนดสมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนไว ้2 ดา้น คอื สมรรถนะหลัก ม ี4 ดา้นย่อย ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธิ์  



12 

การบรกิารที่ด ีการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทมี และสมรรถนะประจำสายงาน  

ม ี4 ด้านย่อย ประกอบดว้ย การวเิคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมวีสิัยทัศน์ และประสทิธผิลโรงเรยีน  

การบรหิารงานโรงเรยีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2550,  

หนา้ 28-121) เป็น 4 งาน ไดแ้ก่ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบรหิารงานบุคคล  

และงานบรหิารทั่วไป ดังภาพประกอบ 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 
 

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

  1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

  2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

  2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

  2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญพ่เิศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

   3.2 10-20 ปี 

   3.3 มากกว่า 20 ปี 

 

แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

1. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน  

   1.1 สมรรถนะหลัก 

       1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

       1.1.2 การบริการท่ีดี 

       1.1.3 การพัฒนาตนเอง 

       1.1.4 การทำงานเป็นทีม    

   1.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

       1.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

       1.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

       1.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

       1.2.4 การมวีสัิยทัศน์             

                             
2. ประสทิธิผลโรงเรียน 

   2.1 งานวิชาการ  

   2.2 งานงบประมาณ      

   2.3 งานบุคคล 

   2.4 งานบริหารท่ัวไป 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



13 

นยิามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดน้ยิามศัพท์เฉพาะ ไวด้ังนี้ 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน หมายถงึ ความสามารถทางการบรหิาร

จัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร   

ประกอบดว้ย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับผู้บริหาสถานศกึษา 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) กำหนด 

มรีายละเอยีดดังนี้ 

   1.1 สมรรถนะหลัก หมายถงึ ความสามารถสำคัญที่ผู้บริหารสถานศกึษา

ตอ้งมหีรือตอ้งทำเพื่อใหบ้รรลุผลตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้4 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 

    1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์หมายถงึ ความมุ่งม่ันในการปฏิบัตงิาน 

ในหนา้ที่ใหม้คีุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์และมกีารพัฒนา

ผลงานใหม้คีุณภาพต่อเนื่องตัง้แต่การวางแผนการปฏบิัตงิาน การดำเนนิการตามแผน 

และผลการปฏิบัตงิาน 

    1.1.2 การบรกิารที่ด ีหมายถงึ ตอ้งมคีวามตั้งใจ ตรงต่อเวลา  

การบรกิารที่ดจีะตอ้งผูกใจคน สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ  

การทำใหผู้้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง ตอ้งมกีารปรับปรุงอยู่เสมอ แสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ  

มเีวลาใหก้ับลูกคา้ รักษาคำม่ันสัญญา มคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้บรกิารที่ด ีมีความ

สุภาพ การบรหิารงานในองค์การจะประสบความสำเร็จมากนอ้ยเพยีงใด การบรกิารที่ด ี

นับไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งที่มคีวามสำคัญยิ่ง  

    1.1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถงึ การศกึษา คน้คว้าหาความรู ้ 

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนางาน การวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู ้การตดิตามความเคลื่อนไหว 

ทางวชิาการและวิชาชีพ การประมวลความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้ 

    1.1.4 การทำงานเป็นทมี หมายถงึ การใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื  

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคดิเห็น  

การยอมรับขอ้ตกลงของทมี ความเต็มใจร่วมมอืในการปฏบิัตงิาน ความรับผิดชอบ 

ในการปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของตน การปฏบิัติตนเป็นผู้นำหรอืผู้ตามไดเ้หมาะสม 
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กับบทบาท องค์การใดก็ตามถา้ขาดทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ 

ในการทำงาน 

   1.2 สมรรถนะประจำสายงาน หมายถงึ ความสามารถที่กำหนดเฉพาะ

สำหรับกลุ่มงานใด ๆ เพื่อสนับสนุนใหข้า้ราชการแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่ 

และส่งเสริมใหข้้าราชการปฏบิัตภิารกิจในหน้าที่ใหด้ยีิ่งขึ้นสำหรับผู้บรหิารสถานศึกษา  

4 สมรรถนะ ประกอบดว้ย  

    1.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ หมายถงึ ความสามารถ 

ในการทำความเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการและกฎเกณฑ์ 

ที่กำหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อแกป้ัญหาหรอืพัฒนางาน 

รวมทัง้สามารถคดิวเิคราะห์องค์การหรอืงานในภาพรวมและดำเนนิการแกไ้ขอย่างเป็น

ระบบ 

    1.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ หมายถงึ ความสามารถในการพูด  

เขยีน สื่อสารโต้ตอบในโอกาสหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูง โน้มนา้ว 

ใหผู้้อื่นเห็นดว้ย ยอมรับคล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 

    1.2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถงึ ความสามารถในการ 

ใหค้ำปรกึษาแนะนำ และช่วยแกป้ัญหาใหแ้กเ่พื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วม 

ในการพัฒนาบุคลากรปฏบิัตตินเป็นแบบอย่าง รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนและใหโ้อกาส 

เพื่อนร่วมงานไดพ้ัฒนา ในรูปแบบต่าง ๆ 

    1.2.4 การมวีสิัยทัศน์ หมายถงึ ความสามารถในการกำหนดวสิัยทัศน์  

ทศิทางหรอืแนวทางการพัฒนาองค์การที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและเป็นไปไดใ้นทาง

ปฏบิัตหิรอืยอมรับแนวคดิ 

  2. ประสทิธผิลโรงเรยีน หมายถงึ ความสำเร็จซึ่งเป็นผลมาจากการ

บรหิารงานของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย การบริหารโรงเรยีน 4 งาน ดังนี้ 

   2.1 งานวิชาการ หมายถงึ การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทอ้งถิ่น การวางแผนงานดา้นวชิาการ การจัดการเรยีนการสอน การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา กระบวนการเรยีนรู ้การวัดผลประเมนิผลและดำเนนิการ 

เทยีบโอนผลการเรยีน การวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาและส่งเสรมิใหม้ี

แหล่งเรยีนรู้ การนเิทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

และมาตรฐานการศกึษา การส่งเสรมิชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งทางวชิาการ การประสาน
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ความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น การส่งเสรมิ 

และสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

   2.2 งานงบประมาณ หมายถึง การดำเนนิการเกี่ยวกับการวางแผน

งบประมาณ การคำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดระบบ การจัดหาพัสดุ การบรหิาร 

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงนิและผลการดำเนินงาน 

การบรหิารสนิทรัพย์ การตรวจสอบภายใน 

   2.3 งานบริหารงานบุคคล หมายถงึ การดำเนนิการเกี่ยวกับบุคลากร 

ในโรงเรยีนทุกขัน้ตอน ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้

เงนิเดอืน การลาทุกประเภท การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การดำเนนิการทางวินัย 

และการลงโทษ การรายงานการดำเนินการทางวนัิยและการลงโทษ การจัดทำบัญชีรายช่ือ

และใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ การส่งเสรมิ 

การประเมนิวทิยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา การส่งเสรมิและยกย่อง

เชิดชูเกยีรต ิการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ การส่งเสรมิวนัิย 

คุณธรรมและจรยิธรรมสาหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การรเิริ่มส่งเสรมิ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา การพัฒนา 

ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา 

   2.4 งานบริหารทั่วไป หมายถงึ การดำเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

และเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา  

การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน งานเทคโนโลย ี

เพื่อการศกึษา การดำเนนิงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม  

การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน การรับนักเรยีน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องการจัดตัง้  

ยุบ รวมหรอืเลกิสถานศกึษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การทัศนศกึษา การส่งเสรมิ 

งานกจิการนักเรยีน การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสาน

การจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา  

งานประสานราชการส่วนภูมภิาค และส่วนทอ้งถิ่น การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกจิกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการลงโทษนักเรยีน 
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  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง การที่ข้าราชการครูไดรั้บการ

แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

แบ่งเป็น 

   3.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน หมายถงึ บุคคลที่ไดรั้บแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนและรองผู้อำนวยการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศกึษาสกลนคร  

   3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูประจำการ ที่ทำหนา้ที่ปฏบิัตกิาร

สอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

  4. ขนาดของโรงเรยีน หมายถงึ การกำหนดขนาดของโรงเรยีนโดยใช้เกณฑ์ 

การคำนวณจำนวนนักเรยีนของ ก.ค.ศ. โดยแบ่งโรงเรยีนเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

   4.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก หมายถงึ โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่มนีักเรยีนตัง้แต่ 1-499 คน 

   4.2 โรงเรยีนขนาดกลาง หมายถงึ โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่มนีักเรยีนตัง้แต่ 500–1,499 คน 

   4.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ หมายถงึ โรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่มนีักเรยีนตั้งแต่ 1,500-2,500 ขึ้นไป 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน หมายถึง ระยะเวลาในการทำงานของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร

จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

   5.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน นอ้ยกว่า 10 ป ีหมายถงึ ช่วงเวลา

การปฏบิัตงิานที่อยู่ในช่วงผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถงึ

เวลาปัจจุบัน เป็นเวลานอ้ยกว่า 10 ป ี

   5.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 10-20 ป ีหมายถงึ ช่วงเวลา 

การปฏบิัตงิานที่อยู่ในช่วงผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถงึ

เวลาปัจจุบัน เป็นเวลาตัง้แต่ 10-20 ป ี 

   5.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน มากกว่า 20 ป ีหมายถงึ ช่วงเวลา

การปฏบิัตงิานที่อยู่ในช่วงผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถงึ

เวลาปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 20 ป ีขึ้นไป 
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  6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน หมายถงึ การนำผลการศกึษาเกี่ยวกบัสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน เลอืกดา้นที่มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร แลว้นำไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

จำนวน 10 คน จากนัน้ผู้วจัิยจึงนำผลที่ไดไ้ปวเิคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อหาแนวทางพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่เหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวจัิยครัง้นี้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารซึ่งเป็นหลักการ แนวคดิ 

และทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามลำดับดังนี้ 

  1. แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

   1.1 ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ 

   1.2 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

   1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

   1.4 ประเภทของสมรรถนะ 

   1.5 ระดับและการประเมนิสมรรถนะ 

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

   2.1 สมรรถนะหลัก 

    2.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

    2.1.2 การบรกิารที่ดี 

    2.1.3 การพัฒนาตนเอง 

    2.1.4 การทำงานเป็นทมี    

   2.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

    2.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

    2.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

    2.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

    2.2.4 การมวีสิัยทัศน์    

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน 

   3.1 ความหมายประสทิธผิลโรงเรยีน 
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   3.2 ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน 

    3.2.1 งานวิชาการ  

    3.2.2 งานงบประมาณ 

    3.2.3 งานบุคคล 

    3.2.4 งานบรหิารทั่วไป 

  4. บรบิทสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

  5. งานวจัิยที่เกี่ยวขอ้ง 

   5.1 งานวจัิยที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บรหิารโรงเรยีน 

   5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน  

แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

 แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะไดแ้พร่หลายมานานในต่างประเทศตัง้แต่ตน้ป ี

ค.ศ. 1990 ซึ่งในปัจจุบันได้มกีารนำแนวคดินี้มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

อย่างกวา้งขวาง เนื่องจากแนวคดิดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสรรหา 

คัดเลอืก พัฒนาและประเมินผลงานของบุคลากรไดต้รงกับวัตถุประสงค์ขององค์การมาก

ที่สุด คำว่า สมรรถนะ (competency) มคีวามหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถหรอื 

สมรรถนะ ในภาษาอังกฤษมคีำที่มคีวามหมายคลา้ยกันอยู่หลายคำ เช่น expertise, fitness, 

capability, ability, proficiency, expertise, skill, aptitude โดยสำนักงานคณะ กรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืนใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ในบางองค์กรใช้คำว่า “ความสามารถ” 

ดังนั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกัน ผู้วจัิยจงึขอใช้คำว่า “สมรรถนะ” หรอื competency ซึ่งมีนักการ

ศกึษาไดใ้หค้วามหมายของคำว่า “สมรรถนะ” ไวห้ลายทัศนะดังต่อไปนี้ 

  1. ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ 

   พรพนา พาโคกทม (2553, หนา้ 9–10) กล่าวว่าสมรรถนะ คอื ความรู้ 

ทักษะ และพฤตนิสิัย ที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลใหป้ระสบผลสำเร็จสูงกว่า

มาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดว้ยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ 

(Knowledge) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “รู้” เช่น ความรูค้วามเข้าใจ ในกฎหมายปกครอง 

2) ทักษะ (Skill) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “ทำ” เช่น ทักษะดา้น ICT ทักษะดา้นเทคโนโลยี

การบรหิารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ตอ้งผ่านการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเป็นประจำจนเกดิเป็นความ

ชำนาญในการใช้งานและ 3) พฤตนิสิัยที่พงึปรารถนา (Attributes) คอื สิ่งที่องค์กรต้องการ
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ให ้“เป็น” เช่น ความใฝ่รู ้ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กรและความมุ่งม่ันในความสำเร็จ 

สิ่งเหล่านี้จะอยู่ลกึลงไปในจติใจ ตอ้งปลูกฝังสร้างยากกว่าความรูแ้ละทักษะ แต่ถ้าหากมี

อยู่แลว้จะเป็นพลังผลักดันใหค้นมพีฤตกิรรมที่องค์กรต้องการ 

   ขจรศักดิ์ ศริมัิย (2558, หน้า 8) กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ คุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรม ที่ส่งผลให้

บุคลากรปฏบิัตงิานหรอืกระทำสิ่งต่าง ๆ ไดต้ามมาตรฐานและส่งผลใหอ้งค์การดำเนนิ

กจิกรรมต่าง ๆ ไดต้ามวัตถุ ประสงค ์ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่

ตอ้งการ ซึ่งสามารถวัดและสังเกตเห็นไดว้่าเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ ทักษะและ

ลักษณะอื่น ๆ ที่โดดเด่นกว่าบุคคลอื่น ๆ ในองค์การ 

   นพดลย์ เพชระ (2559, หน้า 14) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำใหบุ้คคลนัน้ปฏบิัตงิานในความ

รับผิดชอบของตนไดด้ ีส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาขึ้นตามเป้าประสงค์ 

   นันทยิา ชัยชนะเลศิ (2558, หนา้ 32) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะ 

ไวว้่า หมายถงึ คุณลักษณะที่จำเป็นของบุคคลในการปฏบิัตงิานตามหนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

   รัศม ีสีหะนันท์ (2559, หนา้ 14) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

สมรรถนะ หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำใหบุ้คคลนัน้ปฏบิัตงิานที่ไดรั้บ

มอบหมาย หรอืไดรั้บผิดชอบของตนไดด้ ีส่งผลใหอ้งค์การพัฒนาขึ้น 

   จรีะ งอกศลิป์ (2559, หน้า 21) ไดใ้หค้วามหมายสำหรับสมรรถนะ  

จะมลีักษณะร่วมกัน คอื เป็นพฤตกิรรมในการทำงานเกี่ยวขอ้งกับผลสำเร็จของงาน 

และเกี่ยวขอ้งกับความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ 

   คู่มอืการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรอืน (2553, หนา้ 3)  

ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า หมายถงึ คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่กำหนดเป็น

คุณลักษณะเฉพาะตามหนา้งานที่ปฏบิัต ิซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกันตามสายงาน หน่วยงาน 

และส่วนราชการ ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถปฏบิัตงิานในหน้าที่ที่รับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสม 

และมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

   อารวีรรณ์ นอ้ยด ี(2553, หนา้ 15) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ความสามารถ ทักษะ 

กระบวนการและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่น 

กว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น 
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   ณฐา สันกว๊าน (2553, หน้า 8) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

คุณลักษณะของครูผู้สอนอันเนื่องมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ บุคลกิภาพ 

ในดา้นต่าง ๆ ทำใหบุ้คคลนั้นปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ และบรรลุตามเปา้หมาย

ที่ตัง้ไว ้

   สุนันทา เลาหนันทน์ (2553, หนา้ 2) กล่าวไวว้่า สมรรถนะ หมายถงึ 

ความรู้ (Knowledge)ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic or 

Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรม (Behavior) ที่จำเป็นในการปฏบิัตงิานและมผีล

ทำใหบุ้คคลนัน้ปฏบิัตงิานในความรับผิดชอบของตนไดด้ีกว่าผู้อื่น 

   สุวมิล ศรยีงค์ (2555, หนา้ 11) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไว้ 

หมายถงึ การรับรูข้องครูเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บรหิารที่แสดงออกใหเ้ห็นถงึ ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(Characteristics) และแสดงพฤตกิรรมที่ทำใหค้รูผู้สอนปฏบิัตงิานไดส้ำเร็จและบรรลุผล

สัมฤทธิ์ของโรงเรยีน  

   Scott (1998 อา้งถงึใน อารีวรรณ์ นอ้ยด,ี 2553, หนา้ 15) สมรรถนะ  

คอื องค์ประกอบ (Cluster) ของความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคต ิ(Attitudes) 

ของปัจเจกบุคคลที่มอีทิธพิลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการทำงานของบุคคลนัน้ ๆ  

เป็นบทบาทหรอืความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับผลงานและสามารถวัดค่าเปรยีบเทยีบ 

กับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้ ซึ่งสอดคลอ้งกับนยิามความหมายของ สุรชัย 

พรหมพันธุ์ (2554, หน้า 187) ที่ไดส้รุปความหมายของสมรรถนะไวว้่า หมายถงึ  

ผลการปฏบิัตงิานที่เป็นเลศิ ซึ่งประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)  

และคุณลักษณะหรอืพฤตกิรรมที่แสดงออก (Attributes/Behavior) เช่น อุปนสิัย  

(Trait) บทบาททางสังคม (Social role) การรับรูต้นเอง (Self image) และแรงจูงใจ (Motive) 

   จากความหมายที่กล่าวมาข้างตน้ ผู้วจัิยสรุปไดว้่าสมรรถนะ 

(Competency) หมายถงึความสามารถเฉพาะตนที่เกดิจากความรู้ ทักษะและความสามารถ 

รวมถงึคุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลกิภาพ เมื่อหลอมรวมสิ่งที่กล่าวมารวมกันจะช่วยทำให ้

การทำงาน เกดิความสำเร็จและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้ 

  2. แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

   แนวความคดิเกี่ยวกับสมรรถนะหรอืความสามารถของบุคคลในองค์การ 

ไดเ้ริ่มขึ้นใน ป ีค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ Clelland นักจิตวทิยา 
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แห่งมหาวทิยาลยัฮาวาร์ดซึ่งไดก้ลา่วถงึความสัมพันธ์ระหว่างคณุลักษณะที่ด ี(Excellent 

Performance) ของบุคคลในองค์การกับระดับทักษะความรูค้วามสามารถ โดยระบุว่า 

การวัด IQ และการทดสอบบุคลกิภาพเป็นวธิกีารที่ไม่เหมาะสมในการทำนาย

ความสามารถ แต่บรษิัทควรว่าจ้างบุคคลที่มคีวามสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ  

   ปยิะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549, หนา้ 15–16) ไดก้ล่าวไวเ้กี่ยวกับ

ลักษณะสำคัญ 4 ประการของสมรรถนะ ดังนี้  

    1. Competency มปีระกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนหนึ่งที่มองเห็นไดชั้ด คอื 

ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) และอกีส่วนหนึ่งที่ซ่อนเรน้อยู่ คอื พฤตกิรรม 

(Behavior) ที่สะทอ้นมาจากค่านยิม (Value) อุปนสิัย (Trait) ทัศนคต ิ(Attitude) และแรงขับ 

(Drive) 

    2. Competency ต้องแสดงใหเ้ห็นถงึผลงาน (Outcome) 

    3. ผลงานนั้นตอ้งสามารถวัดค่าได ้(Measurable) ทั่วไปจะคุน้เคยกับ 

คำว่า KPI (Key Performance Indicator) 

    4. Competency ตอ้งสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาได ้(Acquisition  

development) สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของบุคคลกับสมรรถนะ 

และผลงาน เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ  

ของบุคคลส่งผลใหบุ้คคลมีสมรรถนะหรอืพฤตกิรรมในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ  

และสมรรถนะต่าง ๆ ที่มคีวามสัมพันธ์กับผลงานของบุคคล  

   เจษฎา นกนอ้ย (2552, หนา้ 136) กล่าวถึงแนวคดิสมรรถนะไวว้่า  

เป็นแนวคดิหนึ่งในปัจจุบันที่ไดรั้บความนยิมนำมาปรับใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนที่เรยีกว่า 

การจ่ายค่าตอบแทน โดยองิสมรรถนะ (Competency–Based Pay) ทัง้นี้เพราะผลการศกึษา

ของ Clelland พบว่า สมรรถนะเป็นปัจจัยที่สามารถใช้ทำนายความสำเร็จในการทำงาน 

ไดด้กีว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวธิรีการทำนายแบบเดมิที่พจิารณาความสามารถของบุคคล 

จากสถาบันการศกึษาทีจ่บระดับการศกึษา คะแนนสอบที่ไดจ้ากสถาบันการศกึษา 

และคะแนนผลสอบแข่งขันเขา้ทำงาน ดังนัน้จึงไดรั้บความสนใจเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพราะโดยทั่วไปการจัดการสมรรถนะ (Competency Management)  

มาจากฐานความคดิที่ว่า ความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จขององค์การ 

เป็นผลมาจากสมรรถนะ ดังนัน้ การบริหารองค์การจงึควรใหค้วามสำคัญกับสมรรถนะ  
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ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็เช่นเดยีวกันที่ควรคำนงึถงึสมรรถนะเป็นที่ตัง้อันเป็นที่มา 

ของแนวคดิการจ่ายค่าตอบแทนโดยองิสมรรถนะ 

   อารวีรรณ์ นอ้ยด ี(2553, หนา้ 11) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกับสมรรถนะ 

หรอืขดีความสามารถในการทำงาน ว่าเกดิขึ้นในช่วงตน้ของศตวรรษที่ 1970  

โดยนักวชิาการ Clelland ซึ่งไดท้ำการศกึษาวจัิยว่าทำไมบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่ง

เดยีวกันจงึมผีลงานที่แตกต่างกัน Clelland จงึทำการ ศึกษาวจัิยโดยแยกบุคลากร ที่มผีล

การปฏิบัตงิานดอีอกจากบุคลากรที่มผีลการปฏบิัตงิานพอใช้ แลว้จึงศกึษาว่าบุคลากร 

ทัง้ 2 กลุ่ม มีผลการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศกึษาทำใหส้รุปไดว้่าบุคลากร 

ที่มผีลการปฏบิัตงิานดีจะมีสิง่หนึ่งที่เรยีกว่าสมรรถนะ (Competency) 

   ขจรศักดิ์ ศริมัิย (2553, หน้า 1) ทีก่ล่าวไวว้่า แนวคดิเรื่องสมรรถนะนี้ 

มพีื้นฐานมาจากการมุ่งส่งเสรมิความ สามารถใหท้รัพยากรบุคคล โดยมคีวามเช่ือว่า 

เมื่อพัฒนาคนใหม้คีวามสามารถแลว้คนจะใช้ความ สามารถที่มไีปผลักดันใหอ้งค์การบรรลุ 

เปา้หมาย ดังนั้นการนำเรื่องสมรรถนะมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลขององค์การเป็นสำคัญ 

   ขจรศักดิ์ ศริมัิย (2553, หน้า 2) ไดจ้ากการศกึษาคน้คว้า พบว่า 

สมรรถนะเกี่ยวกับความเข้าใจขอ้แตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ 

กับผลการปฏบิัตงิานไม่ใช่การทดสอบดว้ยแบบทดสอบความถนัด จนเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการพัฒนาสมรรถนะ ใหเ้ป็นอกีทางเลอืกหนึ่งนอกเหนอืไปจากการวัดเชาว์ปัญญา  

ซึ่งมคีำอธบิายโดยใช้โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ซึ่งอธบิายความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเปรยีบเทยีบไดก้ับภูเขานำ้แข็ง 2 ส่วน คอื ส่วนที่เห็นไดง่้ายและพัฒนาไดง่้าย  

คอื ส่วนที่ลอยอยู่เหนอืน้ำ ไดแ้ก่ ความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมอียู่ซึ่งสามารถพัฒนา 

ใหม้ขีึ้นไดไ้ม่ยากนัก ดว้ยการศกึษาคน้ควา้ อบรมและการฝึกฝนปฏบิัต ิส่วนที่มองเห็น 

ไดย้าก คอืส่วนใหญ่สุดที่อยู่ใตผิ้วนำ้ ไดแ้ก่แรงจูงใจ ลักษณะนสิัยภาพลักษณ์ของตนเอง  

และบทบาทที่แสดงออกในสังคม เป็นส่วนที่พัฒนาไดย้าก เพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัว

บุคคลซึ่งมผีลต่อพฤตกิรรมในการทำงานของบุคคลอย่างมาก 

   Spencer & Spencer (1993, p. 9) ที่ใหค้วามหมายของสมรรถนะว่า 

เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมปีระสทิธผิลของ

เกณฑ์ที่ใช้และ/หรอืการปฏิบัตงิานที่ไดผ้ลการทำงานที่ดขีึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ Spencer & 

Spencer (1993, p. 11) ไดข้ยายความหมายของสมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของ
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แต่ละบุคคล (Underlying Characteristic) ที่มคีวามสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมี

ประสทิธผิลของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion Reference) และการปฏบิัติงานที่ไดผ้ลงานสูงกว่า

มาตรฐาน (Superior Performance) ดังภาพประกอบ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏบิัตงิานที่ตอ้งการ 

                           ที่มา : Spencer & Spencer (1993, p. 11) 

    โดยในภาพประกอบ 4 สามารถอธบิายได ้ดังนี้ 

     1. แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคดิหรอืตอ้งการอย่างแทจ้ริง  

ซึ่งจะเป็นแรงขับในการกำหนดทศิทางหรือการเลอืกของบุคคลเพื่อแสดงออกถงึพฤตกิรรม 

หรอืการตอบสนองต่อเป้าหมายหรอืการถอยออกไปจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านัน้ 

     2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพ 

ของบุคคลและรวมถงึการตอบสนองของบุคคลต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ 

     3. แนวคดิของตนเอง (Self concept) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคต ิ

(Attitude) ค่านยิม (Value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มตี่อตนเอง (Self image) ซึ่งจะเป็น

แรงจูงใจที่ทำใหเ้กดิพฤตกิรรมและทำใหส้ามารถทำนายพฤตกิรรมของบุคคลที่มต่ีอ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะสัน้ ๆ ได ้โดยแนวคดิของตนเอง ได้แก่ ทัศนคติและค่านยิม 
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ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนได ้แต่ตอ้งใช้ระยะเวลานานและสามารถทำไดด้ว้ยการ 

ฝึกอบรม การใช้หลักจิตวทิยาหรอืการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ 

ทำไดค้่อนขา้งยากและตอ้งใช้เวลา 

     4. ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของขอ้มูลหรอืเนื้อหา 

เฉพาะดา้นที่บุคคลใดบคุคลหนึง่ครอบครองอยู่ 

     5. ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏบิัตงิานทัง้ที่เกี่ยวขอ้ง

กับดา้นกายภาพการใช้ความคิด และจติใจของบุคคลในระดับที่สามารถคดิ วเิคราะห์  

ใช้ความรูก้ำหนดเหตุผลหรือการวางแผนในการจัดการและในขณะเดยีวกันก็ตระหนักถงึ

ความซับซอ้นของขอ้มูลได้ 

    คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 5 คุณลักษณะนี้ สามารถนำมาจัดกลุ่ม

ภายใตเ้กณฑ์ของพฤตกิรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดง่้ายจำนวน 2 คุณลักษณะ คอื  

     1. สมรรถนะที่สังเกตไดห้รอืเห็นได้ (Visible) ไดแ้ก่ ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skill) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มโีอกาสพัฒนาไดโ้ดยง่าย  

     2. สมรรถนะที่อยู่ลกึลงไปหรอืซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Hidden) 

ไดแ้ก ่แรงจูงใจ (Motive) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ยากต่อการวัด

และพัฒนา 

    สรุปไดว้่า แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ จากการศกึษาโมเดล

ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ของ Clelland นักจติวทิยาประเทศสหรัฐอเมรกิา การที่บุคคล

จะมพีฤตกิรรมในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมอียู่ 

ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรยีบเทยีบไดก้ับภูเขานำ้แข็ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ลอย 

อยู่เหนอืนำ้ โดยเห็นไดง่้ายและพัฒนาไดง่้าย คอื ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่  

และส่วนใหญ่สุดที่อยู่ใต้ผิวนำ้ ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นได้ยาก คอื แรงจูงใจ ลักษณะนสิัย

ภาพลักษณ์ของตนเองและบทบาทที่แสดงออกในสังคม 

  3. องค์ประกอบของสมรรถนะ 

   สมรรถนะ เป็นปัจจัยในการทำงานที่เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน

ใหแ้ก่ องค์การ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให ้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้

ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ ซึ่งจะแสดงออกในรูปของพฤตกิรรมการทำงาน การประเมนิ

สมรรถนะก็คอืการประเมินพฤตกิรรมการทำงาน ซึ่งเป็นพฤตกิรรมที่แสดงออกเป็นประจำ 
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ไม่ใช่การประเมินความสามารถสูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 

ออนไลน์) โดยมนัีกการศกึษาไดแ้บ่งองค์ประกอบไว ้ดังนี้ 

    วรรณ์ชัย จองแก (2559, หนา้ 21) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของสมรรถนะ 

ประกอบดว้ย 

     1. ทักษะ (skills) เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำไดด้ ีและฝึกปฏบิัต ิ

เป็นประจำจนเกดิความชำนาญ เช่น ทักษะของครูในการสอนที่สอนมานานโดยไม่ดูตำรา 

ความสามารถในการปฏบิัติงานตามความมุ่งม่ันจากจติใจและร่างกาย โดยความสามารถนี้

จะรวมไปถงึการคดิเชิงระบบ ที่จะตอ้งคดิถึงความเป็นเหตุเป็นผลดว้ย 

     2. ความถนัด (aptitude) จะเป็นความสามารถที่มีมาแต่เดมิ  

จะนำไปสู่ทักษะและความรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์ เป็นความสามารถที่มีมาแต่เดมิ  

และความสามารถที่เกดิขน้ภายหลังที่จำเป็นตอ้งใช้การเรยีนรูค้วามพยายามศกึษา 

หาขอ้มูล 

     3. ความรู ้(knowledge) เป็นความรูเ้ฉพาะด้านของบุคคล เช่น  

ความรูภ้าษาอังกฤษ ความรูด้า้นการสอนของครู และความรูด้้านการบริหารการศกึษา 

เป็นตน้ 

     4. ทัศนคติหรอืแนวคิดของตน (self concept) เป็นทัศนคต ิค่านยิม  

และความคดิเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรอืสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเป็น ซึ่งจะสามารถ

สังเกตจากพฤตกิรรมที่แสดงออกมา เช่น เป็นคนที่มคีวามเช่ือม่ันในตนเองสูง จะเช่ือว่า

ตนเองสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

     5. บุคลกิลักษณะประจำตัวของบุคคล (personal characteristic or 

attributes) เป็นบุคลกิประจำตัวของบุคคล หรอื เป็นอุปนัย เป็นคุณลักษณะที่มักจะ

แสดงออกเพื่อโตต้อบต่อสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ 

และประสบการณ์ของแต่ละคน เป็นสิ่งที่อธบิายถงึบุคคลผู้นั้น 

     6. แรงจูงใจหรอืแรงขับดันภายใน (motivation) เป็นแรงจูงใจหรอื 

แรงขับภายใน ซึ่งทำใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเปา้หมายของเขา เช่น 

บุคคลที่มุ่งผลสำเร็จมักชอบตัง้เปา้หมายที่ทา้ทาย และพยายามทำงานใหส้ำเร็จตามเปา้

ที่ตัง้ไว ้ตลอดจนพยายามปรับปรุงวธิกีารทำงานของตนเองตลอดเวลา 
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    David C. McClelland (พรทิพย์ บญุณสะ, 2555, หน้า 15)  

ตามแนวคดิของ David C. McClelland ไดแ้บ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน  

     1. ความรู้ (knowledge) คอื ความรูเ้ฉพาะในเรื่องที่ตอ้งรู ้ 

เป็นความรูท้ี่เป็นสาระสำคัญ เช่น ความรูด้้านเครื่องยนต์  

     2. ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ตอ้งการใหท้ำไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น 

ทักษะทางคอมพวิเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทักษะที่เกดิไดนั้น้มาจาก

พื้นฐานทางความรูแ้ละสามารถปฏบิัตไิดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไว 

     3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self-concept) คอื เจตคตคิ่านยิม 

และความคดิเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนหรอืสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็นเช่น 

ความม่ันใจในตนเอง  

     4. บุคลกิลักษณะประจำตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งทีอ่ธบิายถงึ

บุคคล เช่น คนที่น่าเช่ือถอืและไวว้างใจไดห้รอืมลีักษณะเป็นผู้นำ  

     5. แรงจูงใจหรอืเจตคติ (motives/attitude) เป็นแรงจูใจหรอืแรงขับ

ภายใน ซึ่งทำใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมที่มุ่งไปสู่เปา้หมายหรอืมุ่งสู่ความสำเร็จ  

    จากการศกึษา องค์ประกอบของสมรรถนะ สรุปไดว้่า ทักษะ ความรู ้

ทัศนคต ิบุคลกิภาพ แรงจูงใจ ที่เราสามารถสังเกตเห็นได ้ซึ่งเป็นลักษณะที่แต่ละบุคคล

แสดง และสามารถวดัได ้แต่ยังมสีิ่งที่อยู่ภายในไม่สามารถวัดหรอืประเมนิไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ 

บทบาททางสังคม ภาพพจน์ที่รับรูด้ว้ยตนเอง อุปนสิัย แรงกระตุน้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน 

  4. ประเภทของสมรรถนะ 

   มนัีกวชิาการหลายท่านไดใ้หท้รรศนะเกี่ยวกับประเภทของสมรรถนะ 

ที่แตกต่างกันออกไป (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 2545, หนา้ 84) 

ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) คอื คุณลักษณะ 

ร่วมของข้าราชการพลเรอืนทุกตำแหน่ง ทัง้ระบบกำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านยิม 

และพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ และสมรรถนะ

ประจำกลุ่มงาน คอื สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มงานเพื่อสนับสนุน 

ให้ขา้ราชการแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่ และส่งเสรมิใหส้ามารถปฏบิัตภิารกจิ 

ในหนา้ที่ ไดด้ยีิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกำหนดให้แต่ละกลุ่มงานมสีมรรถนะประจำ  

มสีมรรถนะประจำกลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวน้กลุ่มงานนักบรหิารระดับสูง  

ม ี5 สมรรถนะ)  
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    อานนท์ ศักดิ์วรวชิญ์ (2547, หนา้ 62) ไดอ้ธบิายถงึความสอดคลอ้ง 

ไปในทศิทางที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยใหง้านเป็นไปดว้ยด ี(Alignment) ซึ่งเริ่ม

จาก วสิัยทัศน์ พันธกจิหรอืค่านยิม สู่เปา้หมายขององค์การ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ของ

องค์การ จากนัน้มาพิจารณาถงึสมรรถนะหลักที่จะทำใหบ้รรลุเปา้หมายขององค์  

การมอีะไรบ้าง จะใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันใหบ้รรลุเปา้หมายของ

องค์การ และจากสมรรถนะหลักก็มาพจิารณาสมรรถนะของหนา้ที่ของบุคคลในองค์การ

ตามตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะต้องสอด คลอ้งกับสมรรถนะของบุคคลสมรรถนะของบุคคลกับ

สมรรถนะหนา้ที่จะไปในทางเดยีวกันงานต่าง ๆ ก็จะไปในทางเดยีวกัน ดังภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การกำหนดสมรรถนะ 

ที่มา : อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547, หนา้ 62) 

    ณรงค์วทิย์ แสนทอง (2547, หนา้ 10–11) ไดน้ำเสนอทัศนะเกี่ยวกับ

สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ 

     1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถงึ บุคลกิลักษณะ 

ของคนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือ และอุปนสิัยของคนในองค์การ 

โดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนใหอ้งค์การบรรลุเปา้หมายตามวสิัยทัศน์ได้ 
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     2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถงึ บุคลกิ 

ลักษณะของคนที่สะทอ้นให้เห็นถงึความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือและอุปนสิัยที่จะช่วย

ส่งเสรมิใหค้นนั้น ๆ สามารถสรา้งผลงานในการปฏบิัติงานตำแหน่งนัน้ ๆ ไดส้งูกว่า

มาตรฐาน 

     3. สมรรถนะส่วนบคุคล (Personal Competency) หมายถงึ บุคลกิ 

ลักษณะของคนที่สะทอ้นให้เห็นถงึความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือ และอุปนสิัยที่ทำให้

บุคคลนัน้มคีวามสามารถในการทำสิง่ใดสิ่งหนึ่งไดโ้ดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น สามารถ 

อาศัยอยู่กับแมงป่องหรอือสรพษิได้ เป็นตน้ซึ่งเรามักจะเรยีกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า 

ความสามารถพเิศษส่วนบุคคล 

    กระทรวงมหาดไทย (2549, หนา้ 3) ประเภทของสมรรถนะเป็น  

2 กลุ่ม ไดแ้ก ่

     1. สมรรถนะพื้นฐาน หรอืสมรรถนะหลัก (Threshold/Core 

Competency) ไดแ้ก่ความรู ้หรอืทักษะพื้นฐานที่ผู้ปฏบิัติงานทุกคนจำเป็นตอ้งมเีพื่อให้

สามารถปฏบิตังิานได้ แต่ไม่ไดส้ามารถแยกผู้ที่ปฏบิัตงิานด ีออกจากผู้ที่ปฏบิัตงิาน 

ปานกลาง หรอือาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งไดว้่า Core Competency นี้ถอืเป็นคุณสมบัติร่วม 

ของทุกคนในองค์กรที่จะตอ้งม ีหรือวัฒนธรรมองค์กร 

     2. สมรรถนะอื่นที่ไม่ใช่สมรรถนะพื้นฐานหรอืสมรรถนะหลัก  

เป็นสมรรถนะที่แยกความแตกต่าง (Differentiating Competency) ไดแ้ก ่ปัจจัยต่าง ๆ  

ที่ผู้ปฏบิัตงิานที่ดมีี แต่ผู้ปฏิบัตงิานปานกลางไม่ม ีสมรรถนะนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกความ

แตกต่างระหว่างผู้ที่มผีลการปฏบิัตงิานดีและผู้ที่มผีลการปฏบิัตงิานปานกลาง  

หรอืกล่าวอกีอย่างว่า เป็นคุณสมบัตหิรอืคุณลักษณะที่องค์กรตอ้งการสำหรับตำแหน่งงาน

ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้จากประเภทของสมรรถนะดังกล่าวขา้งตน้ ไดม้กีารกำหนดสมรรถนะ

หรอืการสร้างรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) เพื่อปรับใช้ในองค์การไดโ้ดยการ

กำหนดสมรรถนะจะเริ่มจากการนำวสิัยทัศน์ (Vision) พันธกจิ (Mission) ค่านยิม (Values) 

ขององค์การมาเป็นแนวทางในการกำหนดสมรรถนะ  

    จริประภา อัครบวร (2549, หนา้ 68) กล่าวถงึ สมรรถนะในตำแหน่ง

หนึ่ง ๆ จะประกอบไปดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

     1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คอื พฤตกิรรมที่ดทีี่ทุกคน 

ในองค์การตอ้งม ีเพื่อแสดงถงึวัฒนธรรมและหลักนยิมขององค์การ 
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     2. สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คอื คุณสมบัติ

ความสามารถด้านการบรหิารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจำเป็นตอ้งมใีนการทำงาน 

เพื่อใหง้านสำเร็จ และสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ วสิัยทัศน์ ขององค์การ 

     3. สมรรถนะเชิงเทคนคิ (Technical Competency) คอื ทักษะดา้น 

วชิาชีพที่จำเป็นในการนำไปปฏบิัตงิานใหบ้รรลุผลสำเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน 

โดยสามารถจำแนกได ้2 ส่วนย่อย ไดแ้ก ่สมรรถนะเชิงเทคนคิหลัก (Core Technical 

Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนคิเฉพาะ (Specific Technical Competency) 

    พลสัณห์ โพธิ์ศรทีอง (2549, หนา้ 216) ไดแ้บ่งประเภทของ 

สมรรถนะที่นำไปใช้ในองค์การแบ่งได ้2 ประเภท คอื 

     1. สมรรถนะขององค์การ เป็นสมรรถนะระดับองค์การที่บุคคล 

ทุกระดับขององค์การตอ้งมี เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยเป็นสมรรถนะ 

ที่เป็นหลัก ซึ่งส่งผลใหอ้งค์การมผีลงานที่แตกต่างจากองค์การอื่น ๆ เช่น สมรรถนะ 

ของสถาบันการศกึษา อาจไดแ้ก่ประสทิธภิาพในการสอนหรอืการสรา้งผลงาน วจัิยองค์

ความรูใ้หม่ ๆ ในขณะที่องค์การอื่น ๆ มุ่งสร้างความเป็นเลศิทางการใหบ้รกิาร  

     2. สมรรถนะเกี่ยวกับงาน เป็นสมรรถนะระดับบุคคลต้องมเีพื่อให้

การปฏบิัตงิานในภารกจิหรือตำแหน่งต่าง ๆ ประสบความสำเร็จไดผ้ลผลติตามที่องค์การ

ตอ้งการ เช่น ครู อาจารย์ ตอ้งมสีรรถนะในการส่งเสริมผู้เรยีนใหส้ามารถเรยีนรูอ้ย่างมี

คุณภาพจนถงึขัน้เก่ง คอื มีความสุข ครู อาจารย์ ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนทัง้ขอ้มูลใหม่ ๆ มาเสมอ  

    สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2562 (อา้งถงึใน พรพนา พาโคกทม. 

2553, หนา้ 13) แบ่งประเภทของสมรรถนะหรอืความสามารถ ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็น  

3 ประเภท คอื 

     1. สมรรถนะของสำนักงาน (Organization Competencies)  

เป็นความสามารถที่สำนัก งานตอ้งมแีละตอ้งทำ คอืเป็นองค์กรมอือาชีพในการสนับสนุน 

การบรหิารงานอย่างมปีระสิทธภิาพมคีวามเช่ียวชาญในหลักกฎหมาย มรีะบบบรหิารงาน 

ที่มปีระสทิธภิาพ สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื เขา้ถงึประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  

และเป็นองค์กรนำในการส่งเสรมิการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดใีนสังคมไทย 

     2. สมรรถนะหลักของข้าราชการ (Core Competencies)  

เป็นสมรรถนะของขา้ราชการ ทุกคนที่จำเป็นตอ้งมตีอ้งเป็นและตอ้งทำเพื่อใหส้มรรถนะ

ของสำนักงานบรรลุผลไปสู่ความสำเร็จ ตามวสิัยทัศน์ที่ตัง้ไว้ เช่น เจ้าหนา้ที่ตอ้งมีความรู ้
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ความเขา้ใจหลักกฎหมายปกครองตอ้ใฝ่รูพ้ัฒนา ตนเองเพื่อใหเ้กดิความเช่ียวชาญในหลัก

กฎหมายปกครองซึ่งเป็นสมรรถนะขององค์การ เป็นตน้ 

     3. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) เป็นสมรรถนะ 

ของขา้ราชการที่ตอ้งม ีตอ้งเป็นและตอ้งทำในแต่ละกลุ่มงานหรอืตำแหน่งงานโดยใน 

บางกลุ่มงานหรือตำแหน่งอาจแบ่ง ละเอยีดออกเป็นสมรรถนะร่วมของกลุ่มงาน 

และสมรรถนะเฉพาะของกลุ่มงานในแต่ละดา้นลงไป อีกตามความจำเป็นของแต่ละ

ลักษณะงาน เช่น กลุ่มงานพนักงานคดทีี่มีช่ือตำแหน่งเหมอืนกันแต่รับผิดชอบงาน 

ไม่เหมอืนกัน เช่น พนักงานคดทีี่ทำงานประจำองค์คณะกับพนักงานคดทีี่ทำงานวิจัย  

ตอ้งมสีมรรถนะร่วมที่เหมอืนกัน คอื ตอ้งมคีวามสามารถเกี่ยวกับคดปีกครองเหมอืนกัน  

และมคีวามสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน พนักงานคดปีระจำ

องค์คณะต้องเนน้ทักษะการจัดทำสำนวนเป็นพเิศษส่วนพนักงานคดทีี่ทำงานวิจัยก็จะเนน้

ทักษะเทคนคิการวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิย  

    สุนันทา เลาหนันทน์ (2553, หนา้ 10) แยกประเภทของสมรรถนะ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ 

เชิงบรหิาร (Managerial Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนคิ (Technical Competency) 

ในลักษณะคลา้ยกับที่ สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2545, หนา้ 84)  

ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) คอื  

คุณลักษณะร่วมของขา้ราชการพลเรอืนทุกตำแหน่งทัง้ระบบ กำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอม

ค่านยิมและพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  

และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน คอื สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มงาน 

เพื่อสนับสนุนใหข้า้ราชการแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่ และส่งเสรมิใหส้ามารถ 

ปฏบิัตภิารกจิในหนา้ที่ไดด้ยีิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกำหนดให้ แต่ละกลุ่มงานมสีมรรถนะ

ประจำ มสีมรรถนะประจำกลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวน้กลุ่มงาน นักบรหิารระดับสูงมี 

5 สมรรถนะ) 

    สรุปไดว้่า สมรรถนะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คอื 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนในหน่วยงานทุกระดับ

จำเป็นตอ้งม ีเพื่อใหส้ามารถปฏบิัตหินา้ที่ไดบ้รรลุเปา้หมายขององค์การ และประเภท 

ที่สอง คอื สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะประจำ 
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ตำแหน่งต่าง ๆ ควรมเีพื่อที่จะเอื้อให้ผู้ปฏบิัตงิานทำงานไดป้ระสทิธภิาพและประสิทธผิล 

แก่หน่วยงาน 

  5. ระดับและการประเมนิสมรรถนะ 

   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา (ม.ป.ป.,  

หนา้ 1–9) ไดใ้หค้วามหมายของแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan =  

ID–Plan) ว่าเป็นแผนที่บุคคลไดก้ำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการเสรมิสร้างหรอืเพิ่มพูน

สมรรถนะ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏบิัตงิานให้มปีระสทิธภิาพมุ่งสู่คุณภาพระดับสูง

และบรรลุเปา้หมายวิชาชีพของตน โดยแผนพัฒนาตนเองดังกล่าวมปีระโยชน์ 

    1. ทำใหแ้ต่ละคนมีแผนสำหรับพัฒนาตนเองจากขอ้มูลที่เช่ือถอืได ้

    2. ทำใหรู้ส้มรรถนะเด่น และสมรรถนะที่บกพร่องของตน 

    3. ทำใหก้ารพัฒนาตนเองเกิดจากความตอ้งการ และความพรอ้ม 

ของผู้จัดทำแผนเอง 

    4. ทำใหไ้ดแ้นวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัตงิาน 

ของตนใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึ้น และมคีวามกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

    5. ทำใหเ้กดิความกระตอืรือรน้ในการพัฒนาตนเองอย่างมเีปา้หมาย 

    6. ทำใหอ้งค์กรสามารถพัฒนาการปฏบิัตงิานของบุคลากรไดอ้ย่าง 

เป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

   อารวีรรณ์ นอ้ยด ี(2553, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้่า การประเมนิสมรรถนะ 

มปีระโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรและองค์การ โดยมรีายละเอยีดหลกั 

ของการประเมนิได ้2 กลุ่ม คอื 

    1. การประเมนิสมรรถนะเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งนี้เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบความสามารถของตนเองว่ามสีมรรถนะการปฏบิัตงิานในแต่ละเรื่องอยู่ใน 

ระดับใด และจะไดข้อ้มูลสำหรับการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นไปในทศิทางที่องค์การตอ้งการ  

เพื่อสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID–Plan) และแผนพัฒนาความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

(Career Path) บนพื้นฐานข้อมูลที่เช่ือถอืไดอ้ันจะส่งผลใหบุ้คลากรมคีวามกระตอืรือรน้ที่จะ

พัฒนาตนเอง ใหม้พีฤตกิรรมการทำงานที่พงึประสงค์ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่มปีระสทิธิภาพ  

โดยมหีลักการในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง คอื เป็นการวางแผนดำเนนิการโดยใช้ขอ้มูล 

ที่เช่ือถอืไดเ้ป็นฐาน เป็นการพัฒนาตนเองโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม 
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และมปีระสทิธภิาพ และเป็นการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ใหเ้กดิขึ้นกับผู้เรยีนเป็นสำคัญรวมทัง้

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน 

    2. การประเมนิสมรรถนะเพื่อการพัฒนาองค์การ โดยสามารถ

วางแผนดำเนนิการพัฒนาบุคลากรไดต้รงกับความจำเป็นของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

และเป็นระบบ และเพื่อจะไดม้ขีอ้มูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากรไดชั้ดเจนและเช่ือถอืไดต้ลอดจนใช้เป็นแนวทางพิจารณาคัดเลอืก/

แต่งตัง้บุคลากรใหด้ำรงตำแหน่งที่สอดคลอ้งกับสมรรถนะที่มอียู่ 

   กล่าวไดว้่า สมรรถนะเป็นเครื่องมอืที่มคีวามสำคัญและจำเป็นต่อการ

บรหิารจัดการ โดยการนำแนวคดิของสมรรถนะไปใช้ในการบรหิารงานบุคคล เช่น  

การสรรหาและคัดเลอืกพนักงาน การบรหิารผลการปฏบิัตงิาน การมอบหมายภาระหน้าที่

การงานที่รับผิดชอบหรอืการพจิารณาความดคีวามชอบเป็นตน้ 

สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

 โรงเรยีน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

(2548, หนา้ 443-444) ได้กล่าวไวว้่า ผู้บรหิารโรงเรยีนจะทำงานให้สำเร็จเกดิผลด ี 

ควบคุมการดำเนนิงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของสถานศกึษา  

มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหท้ราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน หากผลการ

ดำเนนิงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้บรหิารสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ได ้ปัจจัยสำคัญ 

ที่ทำใหก้ารบรหิารโรงเรยีนประสบความสำเร็จ มดีังนี้ 

  1. สมรรถนะหลัก 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์(Achievement) 

    การบรหิารงานแบบ การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result oriented management 

หรอื Result Based Management : RBM) เป็นรูปแบบการบรหิารที่เนน้ผลสำเร็จงาน  

ความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบรกิาร โดยใช้กระบวนการ 

ประเมนิผลงานและมตีัวบ่งช้ีเป็นตัวสะทอ้นภาพความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผล 

ของการประเมนิจะนำมาใช้ในการตอบคำถามถงึความคุ้มค่าในการทำงาน เพื่อแสดง 

ต่อสาธารณชน และปรับปรุงกระบวนการทำงานใหด้ยีิ่งขึ้น กล่าวคอื การบรหิารแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ คอื การบรหิารที่เนน้ผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมตัีวช้ีวัด (Indicators)  

ที่เป็นรูปธรรม ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 การบรหิารแบบการมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ที่มา : ธรีภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 20) 

     1.1.1 วัตถุประสงค์ของการบรหิารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      เพื่อปรับปรุงผลการปฏบิัตงิานขององค์การให้ดยีิ่งขึ้น ผู้บรหิาร 

โรงเรยีน ซึ่งมหีนา้ที่ควบคุมใหก้ารดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ 

ของสถานศกึษา มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหท้ราบความกา้วหน้าของการ

ดำเนนิงาน หากผลการดำเนนิงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้บรหิารสามารถปรับเปลี่ยนกล

ยุทธ์ใหม่ได ้ปัจจัยสำคญัที่ทำใหก้ารบรหิารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความสำเร็จ ประกอบดว้ย 

       1.1.1.1 ความประหยัด (Economy) คือ การใช้ทรัพยากร 

ที่นำเขา้ (Inputs) ใหป้ระหยัดที่สุด ไม่ลงทุนมากเกนิความจำเป็น 

       1.1.1.2 ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) คอื  

การเปรยีบเทยีบระหว่างปัจจัยนำเขา้ (Inputs) กับผลผลิต (Outputs) ความมปีระสทิธภิาพ 

วัดไดโ้ดยการนำปัจจัยนำเข้าหารดว้ยผลผลติ หากไดค้่านอ้ยแสดงว่าไดผ้ลผลติเพิ่มขึ้น

มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยนำเขา้ ซึ่งหมายถงึ องค์การมปีระสทิธภิาพ 

       1.1.1.3 ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) คอื  

การเปรยีบเทยีบวัตถุประสงค์กับผลลัพธข์องโครงการ ซึ่งหมายถงึระดับของการบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ไดก้ำหนดไว้ลว่งหนา้ของโครงการว่า ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตัง้ไวเ้พยีงใด ดังนัน้ ความมปีระสทิธผิลจึงมคีวามเกี่ยวขอ้งกับผลผลิตและผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลติ (Output) + ผลลัพธ์ (Outcome) 
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ภาพประกอบ 5 การวัดผลการปฏบิัตงิาน 

ที่มา : ธรีภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 20) 

 

     1.1.2 ความหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ ์

      1.1.2.1 ผลผลติ (Outputs) คือ สิ่งที่ไดรั้บจากการดำเนนิงาน 

ตามกลยุทธ์สามารถรับรูไ้ด้ 

      1.1.2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) คอื ผลกระทบหรอืผลประโยชน์ 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอันเกดิจากการดำเนนิงานตามกลยุทธ ์

      1.1.2.3 การวัดผลผลิต (Outputs) เป็นการวัดผลการดำเนินงาน 

ที่เกดิขึ้นจรงิ โดยเปรยีบเทยีบกับผลที่ตอ้งการใหเ้กดิขึ้น 

      1.1.2.4 การวัดผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการวัดผลที่เกดิขึ้น 

เนื่องจากการนำผลประโยชน์จากผลผลติไปใช้ว่าเกดิผลอย่างไร ซึ่งอาจมทีัง้ผลกระทบ 

และผลขา้งเคยีง 

     1.1.3 เทคนคิการบรหิารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 8 ประการ สรุปไดด้ังนี้ 

      1.1.3.1 การวัดผลการปฏบิัตงิาน (Performance measurement)  

โดยใช้ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติงานเปรยีบเทยีบกับเป ้าหมายที่ตัง้ไว้ 

      1.1.3.2 การเทยีบงาน (Benchmarking) เป็นการพัฒนาองค์การ 

ทางลัดโดยศกึษาองค์การในสาขาเดยีวกันที่ดทีี่สุด แล้ววางแผนปฏบิัตงิานใหไ้ดเ้หมอืน

องค์การตน้แบบ แสวงหากระบวนการทำงานกับวธิปีฏบิัตงิานที่ดทีี่สุด (Best practice)  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค์ 

Objectives 

 

 

ปัจจัยนำเข้า 

Inputs 

 

 

กจิกรรม 

Processes 

 

ผลสัมฤทธิ์ Result 

 

 

 
 

ผลผลติ 

Outputs 

 

 

ผลลัพธ ์

Outcomes 

 
 

ความมปีระสทิธผิล 

 

 

ความประหยัด 

 

 

ความมปีระสทิธผิล 
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      1.1.3.3 คุณภาพการใหบ้รกิาร (Service quality) พัฒนาระบบ

การใหบ้รกิาร เพื่อใหผู้้รับบรกิารสามารถเข้าถงึการบริการที่สะดวก (Accuracy) รวดเร็ว 

(Timeliness) และความปลอดภัย (Safety) 

      1.1.3.4 การตรวจสอบผลการปฏบิัตงิาน (Performance 

auditing) 

      1.1.3.5 การประเมนิโครงการ (Project Evaluation) 

      1.1.3.6 การมอบอำนาจและใหอ้สิระในการทำงาน (Devolution 

and autonomy) 

      1.1.3.7 การวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์ (Corporate and 

strategic planning) 

      1.1.3.8 การทำสัญญาผลการปฏบิัตงิาน (Performance 

contracting) 

    กล่าวไดว้่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถงึ ความมุ่งม่ันในการปฏบิัตงิาน 

ในหนา้ที่ใหม้คีุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์และมกีารพัฒนา

ผลงานใหม้คีุณภาพต่อเนื่องตัง้แต่การวางแผนการปฏบิัตงิาน การดำเนนิการตามแผน 

และผลการปฏบิัตงิาน    

   1.2 การบรกิารที่ด ี(Good service) 

    1.2.1 บรกิารที่ด ีคอื ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ 

ในการปรับปรุงระบบบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบรกิาร

ดังนี้ 

     1.2.1.1 ความสามารถในการสรา้งระบบการใหบ้รกิาร คอื 

การศกึษา ความตอ้งการของผู้รับบรกิาร การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐานของขอ้มูล

ความตอ้งการ และการจัดรูปแบบระบบบรกิารที่ดี 

     1.2.1.2 ความสามารถในการให้บรกิาร คอื ความตัง้ใจ เต็มใจ  

และกระตอืรอืร้นในการใหบ้รกิาร การศกึษาผลการให้บรกิารเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบ้รกิาร และความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 

    1.2.2 ความสำคัญของการบรกิาร 

     1.2.2.1 ความตรงต่อเวลา 

     1.2.2.2 การบรกิารที่ดจีะต้องผูกใจคน 
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     1.2.2.3 ความทันททีันใด 

     1.2.2.4 สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ 

     1.2.2.5 การทำให้ผู้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง 

     1.2.2.6 ตอ้งมกีารปรับปรุงอยู่เสมอ 

     1.2.2.7 ตอ้งแสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ 

     1.2.2.8 ตอ้งมกีารรับประกัน 

     1.2.2.9 บรกิารที่ด ีคอื บรกิารที่มคีวามไวต่อความรูส้กึของลูกคา้ 

     1.2.2.10 ตอ้งรักษาคำม่ันสัญญา 

     1.2.2.11 ตอ้งมเีวลาใหก้ับลูกคา้ 

     1.2.2.12 ตอ้งมคีวามรวดเร็ว 

     1.2.2.13 ตอ้งมคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้ 

     1.2.2.14 บรกิารที่ดตีอ้งมคีวามสุภาพ 

    1.2.3 ส่วนประกอบทางการบรกิาร (Service mix) 

     1.2.3.1 กลุ่มที่มีผลก่อนรับบรกิาร (Pre-service factors) 

      1) ภาพพจน์ กติตศัิพท์ ช่ือเสยีงของบรษิัท (Company image) 

      2) ความเช่ือถอืไวว้างใจไดข้องบรษิัท (Creditability of 

company) 

      3) ค่าบรกิาร (Cost of service) 

      4) ความแปลกใหม่ของบรกิาร (Creativity of service) 

     1.2.3.2 กลุ่มปัจจัยที่มผีลขณะรับบรกิาร (During-service factor) 

      1) ความสะดวกสบายในขณะใช้บรกิาร (Convenience) 

      2) ความถูกตอ้งแม่นยำในขั้นตอนการบรกิาร (Contectness) 

      3) กริยิามารยาทของผู้ใหบ้รกิาร (Courtesy) 

      4) ความซับซอ้นในขัน้ตอนบรกิาร (Carelessness) 

      5) ความประณตีบรรจงและพถิพีถิันในขณะบรกิาร 

(Carefulness) 

      6) ความเลนิเล่อของผู้ใหบ้ริการ (Carelessness) 

      7) ฝีมอื และความสามารถของบรกิาร (Competence) 
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     1.2.3.3 กลุ่มปัจจัยที่มีผลหลังรับบรกิารแล้ว (Post-service factor) 

      1) ความสอดคลอ้งกับความคาดหวังของลูกคา้ก่อนมารับ

บรกิาร (Conformance to customer expectation) 

      2) ความสมบูรณ์ครบถว้นของการบรกิาร (Completeness of 

service) 

      3) ความคงเสน้คงวาด้านคุณภาพของบรกิาร (Consistency of 

service quality) 

      4) การปฏบิัตติ่อคำรอ้งเรยีนของลูกคา้ (Complaint handle) 

      5) ความคุม้ค่าเงินหรอืไม่ของบรกิารนัน้ (Cost effectiveness) 

    1.2.4 การบรกิารที่มคีุณภาพ 

     การบรกิารลูกคา้ คอื การปฏบิัตต่ิอลูกคา้ เพื่อใหลู้กค้าไดใ้ช้สนิคา้ 

หรอืบรกิารนั้น ๆ ตามความตอ้งการพร้อมทัง้เกดิความพงึพอใจ จุดสำคัญที่สุดของการ 

ใหบ้รกิาร คอื การสร้างความประทับใจใหแ้ก่ผู้ที่มาตดิต่อกับองค์การ หรอืธุรกจิของเรา 

เพราะลูกค้าจะตดิใจหรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กับบรกิารที่เราให้กับลูกคา้ สิ่งหนึ่งของจิตสำนกึ 

ในงานบรกิารที่ดีและมคีุณภาพ ดว้ยประสทิธภิาพของเราในฐานะเปน็ผู้ใหบ้รกิาร คอื 

      1.2.4.1 ความรัก ความศรัทธาในตัวสนิคา้และองค์การ 

      1.2.4.2 มุ่งหมายที่จะทำหน้าที่ของตนใหด้ทีี่สุด 

      1.2.4.3 ปฏบิัตงิานอย่างมรีะเบยีบและมสีัมพันธภาพที่ดกีับ

ลูกคา้หรอืผู้มาตดิต่อ 

    1.2.5 องค์ประกอบสำคัญในการบรกิารลูกค้า 

     1.2.5.1 ความรู้ (Knowledge) ความรอบรูใ้นงานอาชีพ จะตอ้ง 

นำไปประยุกต์ใช้ใหถู้กตอ้งตามภาระหน้าที่ที่ตอ้งปฏบิัติและรับผิดชอบ 

     1.2.5.2 ทักษะ (Skill) จะตอ้งฝึกฝนใหเ้กดิเป็นความชำนาญ  

จนสามารถปฏบิัตไิดอ้ย่างคล่องแคล่ว 

     1.2.5.3 เจตคต ิ(Attitude) มเีจตคตทิี่ถูกตอ้ง โดยจะตอ้ง

เสรมิสรา้งใหเ้กดิเป็นความรู้สกึที่ดแีละม่ันคงในตนเอง 

     1.2.5.4 บุคลกิภาพ (Personality) ตอ้งมบีุคลกิภาพที่เหมาะสม  

ไดแ้ก่ การแต่งกายเรยีบรอ้ยเหมาะสม ใบหน้ายิ้มแยม้แจ่มใส วาจาสุภาพอ่อนหวาน  

อ่อนนอ้ม กระตอืรอืรน้ ใหค้วามสนใจ ตัง้ใจดว้ยความเต็มใจ จริงใจ และมคีวามอดทน 
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     1.2.5.5 ความคดิสรา้งสรรค์ (Creative thinking) มคีวามคดิ

สรา้งสรรค์ในงานบรกิาร เพื่อพัฒนาการบรกิารใหถู้กต้องและเหนอืความคาดหมาย  

โดยไม่ผิดจรรยาบรรณและไม่เกดิโทษต่อผู้รับบรกิาร 

     1.2.5.6 การพัฒนาตนเอง (Self development) จะตอ้งมีการ

พัฒนาตนเองในดา้นต่าง ๆ อยู่เสมอ ดว้ยวธิกีารสังเกต จดจำ บันทกึ อ่าน ฟัง ถามและ 

การฝึกอบรมลูกค้า 

    กล่าวไดว้่า การบรกิารที่ด ีหมายถงึ ตอ้งมคีวามตั้งใจ ตรงต่อเวลา  

การบรกิารที่ดจีะตอ้งผูกใจคน สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ  

การทำใหผู้้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง ตอ้งมกีารปรับปรุงอยู่เสมอ แสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ  

มเีวลาใหก้ับลูกคา้ รักษาคำม่ันสัญญา มคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้บรกิารที่ด ี 

มคีวามสุภาพ การบรหิารงานในองค์การจะประสบความสำเร็จมากนอ้ยเพยีงใด  

การบรกิารที่ดนีับไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งที่มคีวามสำคัญยิ่ง 

   1.3 การพัฒนาตนเอง (Expertise) 

    การพัฒนาตนเอง คอื การศึกษา คน้ควา้หาความรู ้ตดิตามองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในวงวชิาการเพื่อพัฒนางาน ดังนี้ 

     1.3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง คอื วเิคราะห์จุดเด่น 

จุดดอ้ยดว้ยตนเอง การเลอืกวธิกีารพัฒนาตนเองใหเ้หมาะสมกับจุดเด่น จุดดอ้ย 

     1.3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับ

ใจความ การสรุปความจากการอ่านและการฟัง ความชัดเจนในการอภปิรายและการอ่าน 

ยกตัวอย่าง การตัง้คาถามและตอบคำถามไดต้รงประเด็น 

     1.3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหา

ความรู ้คอื การจับใจความและการสรุปจากการอ่านและการฟัง ความชัดเจนในการ

อภปิรายและยกตัวอย่าง การตัง้คำถามและตอบคำถามตรงประเด็น 

     1.3.4 ความสามารถในการตดิตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการ

และวชิาชีพ คอื การใช้ Computer เบื้องตน้ การใช้ e-mail Internet การเลอืกใช้แหล่ง

เรยีนรูท้ี่หลากหลายและเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับเพื่อนร่วมงาน 

     1.3.5 ความสามารถในการประมวลความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้ คอื  

การวเิคราะห์รวบรวมองค์ความรูเ้พื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน และการนำนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 
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    กล่าวไดว้่า การพฒันาตนเอง คอื การศกึษา ค้นควา้หาความรู ้และ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการพัฒนางาน การวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู ้การตดิตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการ 

และวชิาชีพ การประมวลความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้ 

   1.4 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)  

    1.4.1 การทำงานเป็นทีม คอื การใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื สนับสนุน 

เสรมิแรงใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม 

ไดอ้ย่างเหมาะสม ประกอบดว้ย 

     1.4.1.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏบิัตงิานเป็นทมี 

คอื การมสี่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคดิเห็น การยอมรับข้อตกลง 

ของทมี การตัดสนิใจบนพื้นฐานของข้อมูล 

     1.4.1.2 ความสามารถในการปฏบิัตงิานร่วมกัน คอื ความเต็มใจ 

ร่วมมอืในการปฏบิัติงานความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของตน  

การปฏบิัตตินเป็นผู้นำหรอืผู้ตามไดเ้หมาะสมกับบทบาท การร่วมมอืกับทมีงาน 

ในแกป้ัญหาการปฏบิัติงาน การสนับสนุนใหก้ำลังใจ ยกย่องใหเ้กยีรตผู้ิอื่นในโอกาส 

ที่เหมาะสม 

    1.4.2 ความสำคัญของการทำงานเป็นทมี 

     การทำงานเป็นทมีเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง องค์การใดก็ตามถา้ขาด 

ทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ซึ่งการทำงานเป็นทมีมี 

ความสำคัญต่อบุคคลและองค์การ ดังนี้ 

      1.4.2.1 เกดิความสามัคคแีละความไวเ้นื้อเช่ือใจกันระหว่าง 

สมาชิกในทมีงาน และช่วยเหลอืกันทำงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดยีวกัน อกีทัง้เป็นการ 

สรา้งบรรยากาศในการทำงานที่ดดีว้ย 

      1.4.2.2 ทมีงานจะเป็นผู้ก่อกำเนดิงานเล็ก ๆ ไปสู่งานใหญ่  

และงานใหญ่จะประสบความสำเร็จไดจ้ำเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมอืร่วมใจกันทำงาน 

      1.4.2.3 สมาชิกทุกคนมโีอกาสปรกึษาหารอืกันเพื่อสร้าง

มาตรฐานของงานในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองไปพรอ้ม ๆ กับความสำเร็จ 

และความเจรญิก้าวหน้าของทีมงาน 
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      1.4.2.4 มาตรฐานการทำงานทีด่ขีองทมีงานทมีหนึ่งในองค์การ 

จะมีผลดต่ีอการกำหนดมาตรฐานแก่ทมีงานในหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์การเดยีวกัน  

ซึ่งทำใหม้าตรฐานการทำงานของภาพรวมทัง้องค์การดีไปดว้ย 

      1.4.2.5 ทำใหอ้งค์การมกีารเจรญิเตบิโต มมีาตรฐานงานที่ด ี

มบีรรยากาศในการทำงานด ีสมาชิกมคีวามคดิริเริ่มสรา้งสรรค์ สมาชิกรักใคร่ชอบพอกัน

และไม่มคีวามขัดแยง้กันในการทำงานสมาชิกของทมีงานมักจะเห็นดว้ยกับผู้บรหิาร

ระดับสูงมากกว่าคดิถงึผลประโยชน์เฉพาะตน และสมาชิกทุกคนรูบ้ทบาทหนา้ที่ 

ความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะส่งผลดตี่อทัง้องค์กร 

    1.4.3 หลักของการทำงานเป็นทมี 

     การทำงานเป็นทมีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมหีลักเกณฑ์  

เพื่อใหส้มาชิกในทมีถอืเป็นแนวปฏบิัตร่ิวมกัน หลักการทำงานเป็นทมีมี 5 ประการ คอื 

      1.4.3.1 หลักการที่ 1 สมาชิกในทมีตอ้งมกีารตอบรับและ

ยอมรับผลสะทอ้นหรอืการตอบรับของสมาชิกอื่นในทมี สมาชิกในทมีตอ้งรูส้กึสบายใจ 

ในการแสดงความคดิเห็นด้วยหรอืคัดคา้น โดยผู้นำทมีตอ้งแสดงการยอมรับในทาง 

สรา้งสรรค์ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของทมี 

      1.4.3.2 หลักการที่ 2 การทำงานเป็นทมีผู้ร่วมทมีจะตอ้งเตรยีม

ตัวเตรยีมใจพรอ้มที่จะช่วยเหลอืสมาชิกคนอื่น ๆ เสมอ ซึ่งรวมถงึงานที่สมาชิกคนอื่น

รับผิดชอบดว้ย 

      1.4.3.3 หลักการที่ 3 การทำงานเป็นทมีตอ้งมกีารรวบรวม 

ความคดิเห็นทมีจะประสบความสำเร็จตอ้งเกดิจากการร่วมมอืร่วมใจกันทำงาน สมาชิก 

ในทมีตอ้งตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทมี ทมีจะมปีระสทิธภิาพไดข้ึ้นอยู่กับ

ประสทิธภิาพของสมาชิก 

      1.4.3.4 หลักการที่ 4 การทำงานเป็นทมี หมายถงึ  

การสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกัน สมาชิกในทีมจะตอ้งมีปรัชญาว่าการทำงานเป็นทีม  

เป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกคน 

      1.4.3.5 หลักการที่ 5 ผู้นำทีมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนด

ลักษณะของการดำเนนิงานในทมี ผู้นำทมีจะตอ้งเป็นตัวอย่างใหแ้ก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในทมี  

ซึ่งสมาชิกคนอื่น ๆ ก็มีแนวโนม้ที่จะปฏบิัตติามผู้นำทมีเพราะผู้นำทมีมอีทิธพิลต่อทีมสูง 
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    สรุปไดว้่า การทำงานเป็นทีม หมายถงึ การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลอื  

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคดิเห็น  

การยอมรับขอ้ตกลงของทมี ความเต็มใจร่วมมอืในการปฏบิัตงิาน ความรับผิดชอบ 

ในการปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของตน การปฏบิัติตนเป็นผู้นำหรอืผู้ตามไดเ้หมาะสม 

กับบทบาท องค์การใดก็ตามถา้ขาดทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ 

ในการทำงาน 

    จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่า สมรรถนะหลัก ของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ประกอบดว้ย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ ์เป็นรูปแบบการบรหิารที่เน้นผลสำเร็จงาน  

ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบรกิาร โดยมวีัตถุประสงค์ของการบรหิาร 

มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อปรับปรุงผลการปฏบิัตงิานขององค์การใหด้ยีิ่งขึ้น 2) การบรกิารที่ด ี

ผู้บรหิารโรงเรยีนจะตอ้งมคีวามตัง้ใจ ตรงต่อเวลา การบรกิารที่ดจีะต้องผูกใจคน  

สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ การทำใหผู้้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง ตอ้งมี

การปรับปรุงอยู่เสมอ แสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ มคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้บรกิารที่ด ี

มคีวามสุภาพ 3) พัฒนาตนเอง คอื การศกึษา ค้นควา้หาความรู ้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

ในการพัฒนางานการวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการแสวงหาความรู้ การตดิตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการและวิชาชีพ การประมวล

ความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้และ 4) การทำงานเป็นทมี คือ การใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื 

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม การยอมรับขอ้ตกลงของทมี ความรับผิดชอบในการปฏบิัติงาน 

องค์การใดก็ตามถา้ขาดทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน 

  2. สมรรถนะประจำสายงาน 

   สมรรถนะประจำสายงาน เป็น สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละ

ตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนใหบุ้คลากรที่ดำรงตำแหน่งนัน้แสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมกับหนา้ที่ 

และสง่เสริมใหส้ามารถปฏิบัตภิารกจิในหนา้ที่ไดด้ยีิ่งขึ้น ประกอบดว้ย (ธรีภัทร  

แสนอามาตย์, 2552, หน้า 27-43) 

    2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

     2.1.1 แนวคดิของการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 
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      การวเิคราะห์และสังเคราะห์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความ  

สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารองค์การ การบรหิารองค์การใหเ้กดิประสทิธภิาพ ผู้บรหิาร 

จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนนิงานขององค์การหรอื

หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ เพื่อนำปัญหาเหล่านัน้มาจำแนก จัดระบบและลำดับความสำคัญ

ของแต่ละงาน แลว้พิจารณากำหนดแนวทางในการแกไ้ข เพื่อใหอ้งค์การบรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามเป ้าหมายที่ตัง้ไว ้ซึ่งมผู้ีเสนอแนวคดิเกีย่วกับรูปแบบการวเิคราะห์ไว ้ดังนี้ 

       ประพันธ์ศริ ิสุเสารัจ (2551, หนา้ 47-53) กล่าวว่า การคดิ

วเิคราะห์เป็นรากฐานสำคัญของการเรยีนรูแ้ละการดำเนนิชีวิต บุคคลที่มคีวามสามารถ 

ในการคดิวเิคราะห์ จะมคีวามสามารถในด้านอื่น ๆ เหนอืกว่าบุคคลอื่น ๆ ทัง้ด้าน

สตปิัญญาและการดำเนนิชีวติ การคดิวเิคราะห์เป็นพื้นฐานของการคดิทัง้มวลเป็นทักษะ 

ที่ทุกคนสามารถพัฒนาได ้ซึ่งประกอบไปทักษะทีส่ำคัญ คอื การสังเกตการเปรยีบเทยีบ  

การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมนิ การจำแนกแยกแยะประเภท การจัด 

หมวดหมู่ การสันนษิฐาน การสรุปเชิงเหตุผล การศกึษาหลักการ การเช่ือมโยง 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การตัง้สมมตฐิานที่มผีลมาจากการศกึษาคน้ควา้และการ 

ตัดสนิใจในสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสนิใจดว้ยเหตุผล ทักษะการคดิวเิคราะห์ 

จงึเป็นทักษะการคดิระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการคดิทัง้มวล  

ทัง้การคดิวจิารณญาณ และการคดิแกป้ัญหา 

     2.1.2 กระบวนการคดิวเิคราะห์ 

      การคดิวเิคราะห์ เป็นการคิดระดับสูงการคดิจงึเป็น

กระบวนการ  ซึ่งมขีัน้ตอนดังนี้ 

       2.1.2.1 กำหนดสิ่งที่จะวเิคราะห์ คอื การกำหนดขอบเขต 

และนยิามของสิ่งที่จะคิดให้ชัดเจน เช่น จะวเิคราะห์ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

หมายถงึ ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่เกดิขึ้นในโรงเรยีนของเรา 

       2.1.2.2 กำหนดจุดมุ่งหมายของการวเิคราะห์ว่าต้องการ

วเิคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อจัดอันดับ เพื่อหาเอกลักษณ์ เพื่อหาขอ้สรุป เพื่อหาสาเหตุ  

เพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

       2.1.2.3 พจิารณาขอ้มูลความรู ้ทฤษฎ ีหลักการ กฎเกณฑ์ 

ที่ใช้ในการวเิคราะห์ว่า จะใช้หลักใดเป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์และจะใช้หลักความรูนั้น้

ว่าควรใช้ในการวเิคราะห์อย่างไร 
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       2.1.2.4 สรุปและรายงานผลการวเิคราะห์ไดเ้ป็นระบบ 

ระเบยีบชัดเจน 

     2.1.3 ทักษะการคดิวเิคราะห์ 

      Bloom (1956, pp. 201-207) ไดก้ล่าวถงึ ทักษะการคิด

วเิคราะห์ประกอบดว้ยทักษะสำคัญ ๆ 3 ด้าน ดังนี้ 

       1. การคดิวเิคราะห์ความสำคัญหรอืเนื้อหาของสิ่งต่าง ๆ 

(Analysis of Element) เป็นความสามารถในการแยกแยะไดว้่า สิ่งใดจำเป็น สิ่งใดสำคัญ 

สิ่งใดมบีทบาทมากที่สุด 

       2. การคดิวเิคราะห์ความสัมพันธ ์(Analysis of relationship) 

เป็นการคน้หาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ว่า มอีะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันอย่างไร 

สัมพันธ์กันมากนอ้ยเพยีงใด สอดคลอ้งหรอืขัดแย้งกัน 

       3. การคดิวเิคราะห์เชิงหลักการ (Analysis 0f organizational 

Principles) หมายถงึ การคน้หาโครงสร้างระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทำงานต่าง ๆ ว่า 

สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่ไดใ้นสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก มหีลักการ

อย่างไร มเีทคนคิอะไรหรือยดึถอืคตใิด มสีิ่งใดเปน็ตัวเช่ือมโยง การคดิวเิคราะห์หลักการ

เป็นการวเิคราะห์ที่ถอืว่ามคีวามสำคัญที่สุด การที่จะวเิคราะห์เชิงหลักการไดด้ ีจะตอ้งมี

ความรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไดด้เีสยีก่อน

เพราะผลจากความสามารถในการวเิคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์จะทำให้

สามารถสรุปเป็นหลักการได้ 

      Marzano (2001, p. 203) กล่าวว่า ทักษะการคดิวเิคราะห์

ประกอบดว้ย 

       1. ทักษะการจำแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะ

ส่วนย่อยต่าง ๆ ทัง้เหตุการณ์ เรื่องราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ใหเ้ขา้ใจง่าย 

อย่างมหีลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอยีดของสิ่งต่าง ๆ ได ้

       2. ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัด

ประเภทจัดลำดับ จัดกลุ่มของสิ่งที่มลีักษณะคล้ายคลงึกัน โดยยดึโครงสรา้งลักษณะ 

หรอืคุณสมบัตทิี่เป็นประเภทเดยีวกัน 

       3. ทักษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยง 

ความสัมพันธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 
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       4. ทักษะการสรุปความ หมายถงึ ความสามารถในการ 

จับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่กำหนดให้ได้ 

       5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนำความรู ้

หลักการและทฤษฎมีาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ ประมาณ พยากรณ์ 

ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้ 

      กล่าวไดว้่า การวเิคราะห์และสังเคราะห์ เป็นความสามารถ 

ในการทำความเขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ ตามหลักการหรอืกฎเกณฑ์ที่กำหนด สามารถรวบรวม 

สิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อแกป้ัญหา สามารถวเิคราะห์องค์การหรอืงานในภาพรวม 

และดำเนนิการแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ 

    2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

     2.2.1 แนวคดิของการตดิต่อสื่อสารและการจูงใจ 

      การตดิต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่มคีวามจำเป็นสำหรับ 

การดำเนนิชีวติของมนุษย์ในสังคม เพราะนอกเหนอืจากความตอ้งการปัจจัยพื้นฐาน 

ในทุกดา้นแลว้ มนุษย์ยังตอ้งการมคีวามสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรอืกลุ่มบุคคลอื่น 

นักวชิาการสื่อสารจงึพยายามรวบรวมขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เกี่ยวกับกจิกรรมและการกระทำ

หรอืการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ที่มลีักษณะบ่งบอกว่าเป็นการสื่อความหมาย โดยอาศัย

กระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้สึกนกึคดิเจตคต ิตลอดจน

ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อวัตถุประสงค์หลักคอื ความเขา้ใจร่วมกัน การสร้าง

พฤตกิรรมดา้นความสัมพันธ์ของมนุษย์เรานัน้เริ่มตน้และสิ้นสุดดว้ยการส่งและถ่ายทอด

การตดิต่อสื่อสารอันเป็นช่องทางที่จะกระทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงและใช้เป็นเครื่องช่วยให้

เกดิการเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวังหรอืเปา้ประสงค์ที่ตัง้ไว ้

      การจูงใจ ผู้บรหิารจะตอ้งใช้ความสามารถในการจูงใจใหค้น

ทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กดิผลสำเร็จตาม

จุดมุ่งหมายขององค์การโดยเนน้การทำงานที่มปีระสทิธภิาพสูงสุดเท่าที่จะทำได ้อย่างไร 

ก็ตามการจูงใจใหค้นทำงานผู้บรหิารจะตอ้งคำนงึถงึความตอ้งการของบุคคลและเปา้หมาย

ขององค์การควบคู่ไปดว้ย เนื่องจากคนและองค์การมคีวามสัมพันธ์ตอ้งพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

เช่น ค่าจา้ง ผลประโยชน์ตอบแทน การดูแลเอาใจใส่ ส่งเสรมิใหม้คีวามก้าวหน้าในหนา้ที่

การงาน ตลอดจนสภาพการทำงานที่เหมาะสมผู้บริหารที่มคีวามสามารถจงึจำเป็นตอ้ง 
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บรหิารงานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของตัวบุคคลและจุดมุ่งหมายขององค์การไปดว้ยกัน 

โดยอาศัยกระบวนการจูงใจ 

     2.2.2 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 

      การตดิต่อสื่อสาร (Communication) มคีำเรยีกในภาษาไทย

หลายคำ เช่น การสื่อขอ้ความ การตดิต่อราชการ การสื่อสัมพันธ์ การสื่อสาร การสื่อ

ความเขา้ใจ เป็นตน้ และมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Communication เป็นคำมาจากภาษา

ลาตนิว่า Communis แปลว่า การสำเร็จอย่างสำคัญ (Common) ดังนัน้ Communication  

จงึหมายถงึ การกระทำหรือพฤตกิรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินไปในลักษณะแลกเปลี่ยน 

ความคดิเห็น ท่าทตี่าง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปยังบคุคลหนึง่หรอืหลายคน  

     2.2.3 ความหมายของการจูงใจ 

      การจูงใจ หมายถงึ ความสามารถในการโนม้น้าว หรอืจูงใจ 

เพื่อนร่วมงานใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการทำงาน และมคีวามรับผิดชอบต่องานที่ทำ  

เช่น ประเมนิผลการปฏบิัตงิานดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม ใหก้ารยกย่องชมเชย 

ผู้ปฏบิัตงิานดแีละปฏบิัตตินด ี

     2.2.4 ความสำคัญและประโยชน์ของการจูงใจ 

      การจูงใจนั้นเกดิจากสมมติฐานที่ว่า โดยทั่วไปแลว้มนุษย์มไิด้

ทำงานเต็มที่ตามความสามารถดา้นต่าง ๆ ที่เขามีอยู่เสมอไป การปฏบิัตงิาน (Job perfor-

mance) ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปนัน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจ 

ของบุคคลนัน้ดว้ย ตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความรูค้วามสามารถ ระดับความใฝ่ฝัน ภูมิหลัง 

ของแต่ละบุคคลรวมทัง้ผลตอบแทนต่าง ๆ มสี่วนที่ทำให้ผลของการปฏบิัตงิาน 

ของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกันแต่สิ่งสิ่งสำคัญซึ่งช่วยในการกระตุน้ใหบุ้คคลเพิ่ม 

ความพยายามในการทำงาน คอื แรงจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมแีนวทางการทำงาน 

ที่แน่นอน ระดับการทำงานจะสม่ำเสมอ ซึ่งผลการปฏิบัตงิานจะสูงกว่าเมื่อไม่มีแรงจูงใจ 

องค์การจะบรรลุถงึความ สำคัญตามเปา้หมายมากนอ้ยเพยีงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความ

ร่วมมอืร่วมใจของผู้ปฏบิัตงิาน การใหค้วามร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบัตงิานจะบังเกดิได้ 

ก็ต่อเมื่อผู้บรหิารเข้าใจถงึความตอ้งการของมนุษย์ และสามารถเลอืกใช้วธิจูีงใจให้

ผู้ปฏบิัตงิานมคีวามม่ันใจ และเกดิความรูส้กึที่อุทศิตนเพื่อประโยชน์ของการจูงใจ มดีังนี้ 

       2.2.4.1 คนงานมคีวามภาคภูมใิจในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ 
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       2.2.4.2 เกดิความร่วมมอืร่วมใจในการทำงานให้แก่ตัวงาน

อย่างเต็มที่ 

       2.2.4.3 รูจั้กหน้าที่ช่วยเหลือกัน 

       2.2.4.4 มคีวามสนใจในการสรา้งสรรค์ มุ่งทำงาน 

อย่างเต็มที่ 

       2.2.4.5 สนใจและพอใจที่จะทำงานนัน้ง 

     กล่าวไดว้่า การสื่อสารและการจูงใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ

จำเป็นสำหรับการดำเนนิชีวิตของมนุษย์ในสังคม การใช้เทคนคิในการสื่อสารกับบุคคล 

หรอืกลุ่มบุคคล เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกันในเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนมทีักษะในการใช้

สิ่งจูงใจเพื่อโนม้นา้วให้ผู้อื่น เห็นดว้ย ยอมรับและ คลอ้ยตาม เพื่อผลสำเร็จของงาน 

    2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

     2.3.1 แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรถอืเป็นหนา้ที่ของผู้บริหารที่จะตอ้งใหค้วามสำคัญ 

และใหก้ารสนับสนุน เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ 

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศกึษาซึ่งเป็นองค์การ 

แห่งการเรยีนรู ้บุคคลในองค์การควรไดรั้บการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

บุคลากรมคีุณภาพในการปฏบิัตงิาน 

     2.3.2 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

      ไดม้นัีกการศกึษาแสดงความคดิเห็นและใหค้วามหมาย 

ของคำว่าการพัฒนาบุคลากร ไวต้่าง ๆ กันดังนี้ 

       ธรีภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 55) ไดใ้หค้วามหมาย

ของการพัฒนาบุคลากร ไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร คอื การเตรยีมความพรอ้มของ

บุคลากรในดา้นความรูค้วามสามารถ ทักษะ และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการ

ปฏบิัตงิานที่รับผิดชอบใหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธิภาพอย่างสูงสุด 

       Gaff (1976, p.8) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรครู 

มุ่งพัฒนาที่ตัวครูเป็นการพัฒนาความก้าวหนา้ของบุคลากรในดา้นความรู้ ทักษะ 

การรับรูแ้ละเทคนคิต่าง ๆ ในการเรยีนการสอน รวมทัง้ส่งเสรมิความสัมพันธ์กับนักเรยีน

และเพื่อนร่วมงาน 
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       Kenney and Reid (1986, p,3) กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากร เปน็วธิกีารต่าง ๆ ที่ดำเนนิการเพื่อให้ผู้ไดรั้บการบรรจุเข้าทำงานใหม่ รวมทัง้ผู้ที่

ทำงานในองค์การนัน้อยู่แล้วไดม้คีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถทำงานในหน้าที่ ที่ไดรั้บ 

มอบหมายไดอ้ย่างเต็มที่ 

       Castette (1992, p. 272) ไดใ้หค้วามหมายของการพัฒนา

บุคลากรว่า หมายถงึ การจัดเตรยีมการต่าง ๆ ที่ระบบโรงเรยีนจัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุง 

การปฏบิัตงิานของบุคลากรในระบบโรงเรยีน เริ่มตั้งแต่การเริ่มจ้างบุคลากรไว้ 

จนกระทั่งปลดเกษยีณ 

     กล่าวไดว้่า การพฒันาบคุลากร คอื การเตรยีมความพรอ้มของ

บุคลากรทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถ ดา้นทักษะ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ 

ในการปฏบิัตงิานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากที่สดุ 

    2.4 การมวีิสัยทัศน์ 

     2.4.1 แนวคดิการมวีสิัยทัศน์ของผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรยีน 

ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์การ มบีทบาทหนา้ที่สำคัญในการพัฒนาองค์การไปสู่เปา้หมาย 

ที่ตัง้ไว ้การบรหิารงานในสถานศกึษาใหป้ระสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ไดนั้้น 

ผู้บรหิารจะตอ้งรูบ้ทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัตงิานในหนา้ที่ของตนใหส้ำเร็จ 

นอกจากการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบแลว้ ผู้บรหิารยังตอ้งมคีวามรอบรู้ และมีทักษะ  

ในการบรหิารงานด้านต่าง ๆ ทักษะ 5 ดา้นไดแ้ก ่(ธรีภัทร แสนอามาตย์, 2552, หนา้ 43)  

      2.4.1.1 ทักษะดา้นความรูค้วามคดิ  

      2.4.1.2 ทักษะทางเทคนคิ  

      2.4.1.3 ทักษะทางการศกึษาและการสอน  

      2.4.1.4 ทักษะทางมนุษย ์

      2.4.1.5 ทักษะทางความคดิรวบยอด ตลอดจนจะต้องมี

วสิัยทัศน์ที่ชัดเจน มคีวามสนใจ และเห็นความสำคัญของการทำงานในโรงเรยีน 

     กล่าวไดว้่า การมวีสิัยทัศน์ หมายถงึ ความสามารถในการกำหนด

ทศิทาง หรอื แนวทางการพัฒนาทัง้ในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง 

สิ่งที่ตอ้งการ 

     สรุปไดว้่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน จะตอ้งเป็นผู้ที่มคีวามรู ้

ทักษะความรอบรู ้ขดีความสามารถและหมายรวมถงึ คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่มอียู่
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ของผู้บรหิารโรงเรยีน ซึ่งสามารถนำความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการ

บรหิารงาน โดยหลอมรวมจนเกดิเป็นพฤตกิรรมที่จะช่วยทำใหก้ารบรหิารจัดการโรงเรยีน 

มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

    จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บรหิาร

โรงเรยีนจะทำงานใหส้ำเร็จเกดิผลด ีควบคุมการดำเนนิงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และวสิัยทัศน์ของสถานศกึษา ปัจจัยสำคัญที่ทำใหก้ารบรหิารโรงเรยีนประสบความสำเร็จ  

ไดแ้ก่ สมรรถนะหลัก ซึ่งประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธิ ์การบรกิารที่ด ีพัฒนาตนเอง 

การทำงานเป็นทมี และสมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งประกอบดว้ย การวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการมีวสิัยทัศน์    

ดว้ยสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนเหล่านี้ เป็นรูปแบบการบรหิารที่เนน้ผลสำเร็จงาน  

ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบรกิาร ผู้บรหิารโรงเรียนจะตอ้งมคีวามตัง้ใจ 

ตรงต่อเวลา การบรกิารที่ดีจะตอ้งผูกใจคน สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิาร 

ดว้ยคุณภาพ การศกึษา คน้ควา้หาความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการพัฒนางาน   

การวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ 

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู ้ทักษะความรอบรู ้ความสามารถ 

และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการบรหิารงาน โดยหลอมรวมจนเกดิเป็นพฤตกิรรม 

ที่จะช่วยทำใหก้ารบรหิารจัดการโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

ประสิทธผิลโรงเรยีน 

 ไดม้ผู้ีใหค้ำนยิามไวห้ลากหลาย เกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎ ีประสทิธผิลโรงเรยีน  

ที่ส่งผลการดำเนนิงานเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีนใหบ้รรลุเปา้หมาย ไวด้ังนี้ 

  1. ความหมายประสทิธผิลโรงเรยีน 

   มนัีกวชิาการและนักการศกึษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายประสทิธผิล

โรงเรยีนไว ้ดังนี้ 

    รสสุคนธ์ ถิ่นทว ี(2555, หน้า 23) ไดส้รุปว่า ประสทิธผิล หมายถงึ 

ผลงานขององค์การที่สามารถดำเนนิการบรรลุตามแผนงานขององค์การนัน้ ๆ ในทำนอง

เดยีวกัน ประสทิธผิลของโรงเรยีนจึงหมายถงึ การบรรลุวัตถุประสงค์ หรอืเปา้หมายในการ

ทำงาน โดยพจิารณาจากความสามารถของสถานศกึษาในการจัดการศกึษาให้ผู้เรียน 
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มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน ตามขอบข่ายงาน และภารกจิการบริหาร 

และจัดการสถานศกึษา 

    โสภิณ ม่วงทอง (2555, หน้า 27) ไดส้รุปว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน 

หมายถงึ ความสำเร็จในการบรหิารของผู้บริหารอันเนื่องมาจากความร่วมมอืของผู้บรหิาร

โรงเรยีนและครู ในการผลตินักเรยีนทีม่ผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง พัฒนานักเรยีนใหม้ี

ทัศนคตใินทางบวก ทำใหโ้รงเรยีนสามารถปรับตัวใหก้ับสภาพแวดล้อม และแกไ้ขปัญหา

ภายในโรงเรยีนได้ 

    ปวณีา ฉุยกลม (2555, หน้า 43) กล่าวไวว้่า ประสทิธผิลโรงเรยีน 

หมายถงึ การบรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา โดยพจิารณา 

จากความสามารถในการผลตินักเรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงและสามารถพัฒนา

นักเรยีนใหม้ทีัศนคตทิางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขา้กับสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายใน 

ภายนอก และรวมทัง้สามารถแกป้ัญหาภายในจนทำให้เกดิความพอใจในการทำงาน  

ซึ่งเป็นการมองประสทิธผิลในการภาพรวมทัง้ระบบ 

    ภัทรพร อะพรรัมย์ (2555, หนา้ 31) กล่าวไวว้่า ประสิทธผิลโรงเรยีน 

คอื การที่โรงเรยีนสามารถปฏบิัตงิานและนำทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดมาใช้ดำเนินงาน 

ของโรงเรยีนไดบ้รรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้โดยเฉพาะประสทิธผิล

โรงเรยีนที่จะตอ้งคำนึงถงึในดา้นผลผลตินักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง มเีจตคติ 

ที่ด ีมคีวามสามารถในการปรับตัวใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้มภายใตค้วามสามารถของโรงเรยีน 

ในการแกป้ัญหาต่าง ๆ จนทำใหเ้กดิความพงึพอใจในการทำงานและมคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

    ลัดดา อ่ำสอาด (2556, หน้า 39) กล่าวไวว้่า ประสทิธผิลของ

โรงเรยีนเอกชน หมายถงึ ความสำเร็จในการดำเนนิงานจัดการศกึษาของโรงเรยีนเอกชน 

ตามภารกจิในแผนกลยุทธ์ บรรลุตามเปา้หมาย และวัตถุประสงค์ ประกอบดว้ย 

ความสำเร็จ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสำเร็จดา้นผู้รับบรกิาร ความสำเร็จด้านการเงนิ 

ความสำเร็จดา้นการเรยีนรู้และการพัฒนา และความสำเร็จด้านกระบวนการภายใน 

    พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริิ (2557, หน้า 12) สรุปว่า ประสทิธผิล

โรงเรยีนหมายถงึ ผลที่เกดิจากการกำหนดนโยบาย และแนวปฏบิัตขิองโรงเรยีนที่ทำให้

นักเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงในดา้นพุทธศึิกษา จรยิศึกษา และการปฏบิัต ิส่งผลให้

นักเรยีนเกดิการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสตปิัญญา มลีักษณะนสิัย  

มทีักษะ มบีุคลกิภาพและมเีจตคตทิี่เหมาะสมกับการดำรงชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกตสิุข 
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รสสุคนธ์ ถิ่นทว ี(2555, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษาประสทิธผิลโรงเรยีนในฝัน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีนในฝัน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก เรยีงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาสถานศกึษา ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนใหม้ผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง  

ดา้นความสามารถในการพัฒนานักเรยีนให้มทีัศนคตเิชิงบวกและดา้นความสามารถ 

ในการแกป้ัญหาภายในสถานศกึษา 

   สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   พงษ์พพิัฒน์ นารนิรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ที่ได ้ปัจจัยการบรหิาร 

ตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษา ครูผู้สอน  

และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่มีสถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน  

มคีวามคดิเห็นแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   วมิาลย์ ลทีอง (2563, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา ปัจจัยการบรหิาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

ในจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิานและประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 

   ณรงฤทธิ์ นามเหลา (2560, บทคัดย่อ) ที่ศกึษา คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน หัวหนา้กลุ่มงาน และครูผู้สอน จำแนกตามที่มปีระสบการณ์ 
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ในการปฏิบัตงิานต่างกัน โรงเรยีนที่ปฏบิัตงิาน ทัง้ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกัน  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   สัตตบุษย์ โพธรุิท (บทคัดยอ่, 2564) ที่ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิาร 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที ่21 ที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษา ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   โสภิณ ม่วงทอง (2555, หน้า 31) ไดศ้กึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก ได้ศกึษาประสทิธผิลของโรงเรียน 

จากแนวความคดิของมอทท์ (Mott, 1992) ที่ไดแ้สดงความเห็นว่า การที่สถานศกึษา 

จะมปีระสทิธผิลเพยีงใดนัน้พจิารณาไดจ้ากความสามารถ 4 ประการ ไดแ้ก่  

1) ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 2) ความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรยีนใหม้ทีัศนะทางบวก 3) ความสามารถในการปรับตัวเขา้กับ

สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ในโรงเรียน 4) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

   ลัดดา อ่ำสอาด (2556, หน้า 153) ไดศ้ึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลองค์การของโรงเรยีนเอกชนใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสทิธผิลองคก์าร

ของโรงเรยีนเอกชนในกรุงเทพมหานครมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่  

1) ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาประกอบดว้ย ความสามารถของบุคลากร ระบบ

สารสนเทศทีด่ ีขวัญและกำลังใจของบุคลากรและสิ่งที่ซ่อนเรน้อยู่ภายใน (ผูกพัน ร่วมมอื 

สามัคค)ี 2) ดา้นกระบวนการภายในประกอบดว้ย ความสามารถในการปรับตัว  

(ความกา้วหน้า นวัตกรรม) ความสามารถในการผสมผสานและบูรณาการ และความ

ยดืหยุ่น 3) ดา้นผู้รับบรกิาร ประกอบดว้ยคุณภาพของผลผลติของนักเรยีนตามเป้าหมาย

การมลีูกคา้/นักเรยีนเพิ่มขึ้น การธำรงรักษาลูกคา้/นักเรียน ความพึงพอใจของลูกค้า/

ผู้ปกครองที่มต่ีอองค์การและ4) ดา้นการเงินประกอบดว้ย การเตบิโต และผลกำไร 

ขององค์การและการจัดการทรัพยากร 

   พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริิ (2557, บทคัดย่อ). ไดศ้กึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชน 

ในประเทศไทยม ี2 ดา้น คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนและความพึงพอใจ 

ในงานของครู 
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   Gibson, Ivancevich and Donnelly (1982, p. 27) ไดท้ำการศกึษา 

และกำหนดเกณฑ์ในการประเมนิประสทิธผิลขององค์การ โดยใช้หลายเกณฑ์ คือ  

1) ความสามารถในการผลิต 2) ประสทิธภิาพ 3) ความพงึพอใจ 4) ความสามารถ 

ในการปรับตัว และ 5) การพัฒนาและการอยู่รอด 

   Steers (1991, p. 32) ไดก้ลา่วถงึการประเมนิประสทิธผิลขององค์กร 

โดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถประเมินประสทิธิผลของโรงเรยีนไดค้รอบคลุม 

กว่าการประเมินโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยพจิารณาจาก การบรรลุเปา้หมาย 

ของโรงเรยีนซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 

กระบวนการดำเนนิงานที่ราบรื่น และความพึงพอใจในงานของผู้ร่วมงาน 

   Mott (1992, p. 9) ไดก้ำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสทิธผิล 

ขององค์การ โดยพจิารณาจาก 1) ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ 2) ประสทิธภิาพ  

3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยดืหยุ่น 

   Parsons (1993, Abstract) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมนิประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนโดยอาศัยแนวความคดิพื้นฐานของทฤษฎโีครงสรา้งหน้าที่นยิม ที่มคีวามคดิ 

ในการวัดประเมนิผลขององค์กรโดยพจิารณาว่าองค์กรเป็นระบบสังคม (social system) 

ความอยู่รอดของสังคมจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานทำใหไ้ดม้าซึ่งทรัพยากร

และทุกระบบของสังคมจะต้องสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้จึงไปสู่จุดหมายขององค์กร 

ไดส้ำเร็จโดยมหีน้าที่ที่สำคัญที่ตอ้งพจิารณา ดังนี้ 

    1. การปรับตัว (adaptation) เป็นหนา้ที่ของระบบที่จะตอ้งปรับตัว 

ใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น จุดประสงค์ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

    2. การบรรลุเปา้หมาย (goal attainment) เป็นการมุ่งให้เป็นระบบ 

บรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

    3. การบูรณาการ (integration) เป็นการสร้างความม่ันคงของสังคม 

ในระบบกระบวนการขององค์กร การประสานงาน ความเปน็เอกภาพ 

    4. การรักษาสิ่งซ่อนเรน้ภายใน (latency) เป็นการรักษาความม่ันคง 

ของคุณค่าของระบบการธำรงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรม การกระตุน้การจูงใจ 

   Hoy & Miskel (2008, p. 428) นำเสนอตัวช้ีวัดสำคัญที่แสดงถงึ

คุณลักษณะของความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสำเร็จ 

ทางวชิาการ (Academic achievement) 2) ความพึงพอใจในงานของครู (Job satisfaction) 
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และ 3) การรับรูต่้อประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้หมด (Overall perception of school 

effectiveness) 

   Hoy and Miskel (1991 อา้งถงึใน พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริ ิ2557,  

หนา้ 12) ไดร้วบรวมคดิเห็นของนักการศกึษาหลายท่านที่ไดใ้หค้วามหมายของคำว่า 

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยสรุปไวว้่า ประสทิธผิลโรงเรยีน หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ

หรอืความพึงพอใจในการปฏบิัตหินา้ที่ของครู หรอืที่สมาชิกของโรงเรยีนมขีวัญและกำลังใจ

ที่ด ีมผีลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีน คอื การทำใหนั้กเรยีนมผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงขึ้น สามารถพัฒนานักเรยีนใหม้ทีัศนคตทิางบวก สามารถปรับตัวใหเ้ขา้กับ

สิ่งแวดลอ้มของสังคมได ้และสามารถแกป้ัญหาภายในโรงเรยีนไดเ้ป็นอย่างดี 

    Sergiovanni (1991, p. 76) อธบิายถงึประสทิธผิลโรงเรียนว่า  

มคีวามหมาย 2 ประการ คือ ความหมายแบบทั่วไป หมายถงึ ความสามารถในการผลิต 

ที่ทำใหเ้กดิผลตามที่ปรารถนา ความหมายอกีประการ คอื ความหมายเชิงเทคนคิ หมายถงึ  

วัฏจักรของการบรหิารการศกึษา 

   จากการศกึษาที่กล่าวมา สรุปไดว้่า ความหมายของประสทิธผิลโรงเรยีน 

หมายถงึ ความสำเร็จในการบรหิารงานของผู้บริหารโรงเรยีน เนื่องมาจากความร่วมมอื 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูในการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรยีนตามภารกิจ 

ในแผนกลยุทธ์ บรรลุตามเปา้หมาย และวัตถุประสงค์  

  2. ขอบข่ายการบรหิารงานโรงเรยีน 

   พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 บัญญัตไิวว้่า “กำหนดใหก้ระทรวง

กระจายอำนาจการบรหิารและการจัดการการศกึษาทั้งงานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบรหิารงานบุคคล และงานบรหิารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาและสถานศึกษาโดยตรง” ดังนัน้ การบรหิารโรงเรยีนตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 ให้ดำเนนิงานตามภารกจิ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบรหิารงานบุคคล งานบรหิารงานทั่วไป สำหรับภารกจิ 4 งาน ถอืเป็นการกระจาย

อำนาจสู่สถานศกึษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใหส้ถานศกึษาเป็นนติบิุคคล เพื่อใหก้าร

บรหิารงานคล่องตัว และรวดเร็ว สอดคลอ้งกับความต้องการผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชน 

ทอ้งถิ่น และประเทศชาตอิย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปสถานศกึษาเอกชนมอีิสระ 
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คล่องตัว และรวดเร็วในการบรหิารงาน ประกอบกับ พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ดังนั้นสถานศกึษาทุกสังกัด ทัง้สถานศกึษาของรัฐและเอกชน จะตอ้งปฏบิัตติาม

ขณะเดยีวกันทางโรงเรยีนมีอำนาจในการบริหารงานที่สามารถตัดสนิใจ โดยโรงเรียนเอง 

ไดม้ากขึ้น เช่น การบรหิารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ในภารกจิดังกล่าว 

ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนจะเกดิขึ้นได ้จะต้องดำเนนิงานตามภารกจิที่สำคัญ ซึ่งสรุป

ไดด้ังนี้ สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548,  

หนา้ 443-444) 

    2.1 งานวิชาการ 

     งานวิชาการ เปรยีบเสมอืนหัวใจของโรงเรยีน สามารถพัฒนา 

สตปิัญญาความนกึคดิของผู้เรยีนเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ในการดำรงชีวติ ซึ่งงานวชิาการ 

ที่ครูจะตอ้งปฏบิัตปิระกอบดว้ยภารกจิหลัก ดังนี้ 

      2.1.1 การพัฒนาหรือการดำเนนิการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรทอ้งถิ่น 

      2.1.2 การวางแผนงานดา้นวชิาการ 

      2.1.3 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

      2.1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

      2.1.5 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ 

      2.1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทยีบโอนผล 

การเรยีน 

      2.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

      2.1.8 การพัฒนาและส่งเสริมใหม้แีหล่งเรียนรู้ 

      2.1.9 การนเิทศการศกึษา 

      2.1.10 การแนะแนว 

      2.1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

      2.1.12 การส่งเสรมิชุมชนให้มคีวามเขม้แข็งทางวชิาการ 

      2.1.1.3 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 
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      2.1.14 การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

      2.1.15 การจัดทำระเบยีบและแนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับงาน 

ดา้นวชิาการของสถานศกึษา 

      2.1.16 การคัดเลอืกหนังสอื แบบเรยีน เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

      2.1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 

     สรุปไดว้า่ งานวชิาการ การดำเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทอ้งถิ่น การวางแผนงานดา้นวชิาการ การจัดการเรยีนการสอน การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา กระบวนการเรยีนรู ้การวัดผลประเมนิผลและดำเนนิการ 

เทยีบโอนผลการเรยีน การวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาและส่งเสรมิใหม้ี

แหล่งเรยีนรู้ การนเิทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

และมาตรฐานการศกึษา การส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเข้มแข็งทางวชิาการ การประสาน 

ความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น การส่งเสรมิและ

สนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    2.2 งานงบประมาณ 

     การจัดการศกึษาและการบรหิารโรงเรยีน จำเป็นจะตอ้ง 

มคีวามคล่องตัว สะดวกรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ จึงกำหนดใหโ้รงเรยีนมหีน้าที่ ดังนี้ 

      2.2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตัง้งบประมาณเพื่อ 

เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร หรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

แลว้แต่กรณี 

      2.2.2 การจัดทำแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงนิ ตามที่ไดรั้บจัดสรร

งบประมาณ  

      2.2.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรร 

      2.2.4 การขอโอและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

      2.2.5 การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

      2.2.6 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

      2.2.7 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้ผลผลิต 

จากงบประมาณ 
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      2.2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

      3.2.9 การปฏบิัตงิานอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมายเกี่ยวกับ

กองทุนเพื่อการศกึษา 

      2.2.10 การบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      2.2.11 การวางแผนพัสดุ 

      2.2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะ 

ของครุภัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงนิงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

หรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

      2.2.13 การพัฒนาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทำ 

และจัดการพัสดุ 

      2.2.14 การจัดหาพัสดุ 

      2.2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

      2.2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

      2.2.17 การเบกิเงนิจากคลัง 

      2.2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

      2.2.19 การนำเงินส่งคลัง 

      2.2.20 การจัดทำบัญชีการเงนิ 

      2.2.21 การจัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงนิ 

      2.2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพมิพ์บัญชี ทะเบยีน  

และรายงาน 

     สรุปไดว้่า งานงบประมาณ เป็นการดำเนนิการเกี่ยวกับการ

วางแผนงบประมาณ การคำนวณตน้ทุนผลผลติ การจัดระบบ การจัดหาพัสดุ การบรหิาร 

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงนิและผลการดำเนินงาน  

การบรหิารสนิทรัพย์ การตรวจสอบภายใน 

    2.3 งานบริหารงานบุคคล 

     งานบรหิารงานบุคคล คอื การบรหิารบุคคลที่อยู่ร่วมกัน  

ใหป้ฏบิัตงิานใหไ้ด้ผลดทีี่สุด ซึ่งในขณะเดยีวกันก็ทำให้ผู้ร่วมงานมคีวามสุข ใหค้วามร่วมมอื  

และปฏบิัตงิานเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลกับโรงเรยีนมากที่สุด ซึ่งมกีารดำเนนิการ ดังนี้ 

      2.3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 



59 

      2.3.2 การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชกาครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา 

      2.3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

      2.3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งใหสู้งขึ้น การยา้ยข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.5 การดำเนนิการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

      2.3.6 การลาทุกประเภท 

      2.3.7 การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

      2.3.8 การดำเนนิการทางวินัยและการลงโทษ 

      2.3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

      2.3.10 การรายงานการดำเนนิการทางวนัิยและการลงโทษ 

      2.3.11 การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

      2.3.12 การออกจากราชการ 

     2.3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบยีนประวัติ 

      2.3.14 การจัดทำบัญชีรายช่ือ และใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการ 

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

      2.3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

      2.3.17 การส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      2.3.18 การส่งเสรมิวนัิย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.19 การรเิริ่มส่งเสรมิการขอรับใบอนุญาต 

      2.3.20 การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.21 การดำเนนิการที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารงานบุคคล  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

     สรุปไดว้่า การบริหารงานบุคคล คอื การดำเนนิการเกี่ยวกับ

บุคลากรในโรงเรยีนทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การวางแผนอัตรากำลัง การดำเนินการเกี่ยวกับการ

เลื่อนขัน้เงนิเดอืน การลาทุกประเภท การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การดำเนินการ 
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ทางวนัิยและการลงโทษ การรายงานการดำเนนิการทางวนัิยและการลงโทษ การจัดทำ

บัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์  

การส่งเสรมิการประเมินวทิยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา การส่งเสรมิ

และยกย่องเชิดชูเกยีรต ิการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การส่งเสรมิวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสาหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การรเิริ่มส่งเสรมิการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    2.4 งานบริหารทั่วไป 

     งานบรหิารทั่วไป เป็นอกีภารกจิหนึ่งของโรงเรยีน ที่จะต้อง

สนับสนุน ส่งเสริมการปฏบิัตงิานของโรงเรยีนใหบ้รรลุเปา้หมายและเกดิประสทิธผิลกับ

โรงเรยีน ซึ่งขา้ราชการครูและบุคลากร ควรที่จะไดรั้บรู้แนวปฏบิัต ิดังนี้ 

      2.4.1 การพัฒนาระบบและเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

      2.4.2 การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา 

      2.4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

      2.4.4 งานวจัิยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

      2.4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

      2.4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

      2.4.7 งานเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 

      2.4.8 การดำเนนิงานธุรการ 

      2.4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

      2.4.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

      2.4.11 การรับนักเรยีน 

      2.4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวม 

หรอืเลกิสถานศกึษา 

      2.4.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย 

      2.4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      2.4.15 การทัศนศกึษา 

      2.4.16 งานกจิการนักเรยีน 
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      2.4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

      2.4.18 การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

      2.4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

      2.4.20 การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

      2.4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

      2.4.22 แนวทางการจัดกจิกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

ในการลงโทษนักเรยีน 

     สรุปไดว้่า งานบรหิารทั่วไป เป็นการดำเนนิการเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครอืข่าย

การศกึษา การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน  

งานเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา การดำเนนิงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรือเลกิสถานศกึษา การประสานการจัดการศกึษาในระบบ  

นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา การทัศนศกึษา  

การส่งเสรมิงานกิจการนักเรยีน การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา การส่งเสรมิ สนับสนุน 

และประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น 

ที่จัดการศกึษา งานประสานราชการส่วนภูมภิาค และส่วนทอ้งถิ่น การรายงานผล 

การปฏบิัตงิานการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกจิกรรม 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการลงโทษนักเรยีน 

     จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่า ประสทิธผิลโรงเรยีนจะเกดิขึ้นได ้คอื 

การที่โรงเรยีนปฏบิัตงิานและใช้ทรัพยากรที่มอียู่ มาใช้ในการดำเนินงานของโรงเรยีนให้

บรรลวุัตถุ ประสงค์ ซึ่งจะต้องคำนึงถงึในดา้นผลผลตินักเรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

สูง ในการดำเนนิงานประกอบดว้ยภารกจิที่สำคัญ ประกอบดว้ย งานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจ

ของโรงเรยีน งานงบประมาณ ที่จะตอ้งมคีวามคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว งานบรหิารงาน

บุคคล การบรหิารบุคคลที่อยู่ร่วมกัน ใหป้ฏบิัตงิานใหไ้ด้ผลดทีี่สุด และงานบรหิารทั่วไป 

เป็นอกีภารกจิหนึ่งของโรงเรยีน ที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสรมิการปฏบิัตงิานของโรงเรยีนให้

บรรลุและเกดิประสทิธผิล 
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บรบิทของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร (2564, หนา้ 19)  

บรบิททั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มี ดังนี้  

  1. โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   ประกอบดว้ย 10 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 

    1.1 กลุ่มอำนวยการ 

    1.2 กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย์ 

    1.3 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

    1.4 กลุ่มนโยบายและแผน 

    1.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

    1.6 กลุ่มนเิทศตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา 

    1.7 หน่วยตรวจสอบภายใน 

    1.8 กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

    1.9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา   

    1.10 กลุ่มกฎหมายและคดี  

  2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เป็นที่ตัง้เขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มโีรงเรยีนมัธยมศกึษาในสังกัด จำนวน 45 โรงเรยีน  

21ที่ตัง้สำนักงานตัง้อยู่ ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร21 ในทอ้งที่

จังหวัดสกลนครครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ มโีรงเรยีนในสังกัดจำนวน 45 โรงเรยีน  

มสีหวทิยาเขต 8 สหวทิยาเขต ประกอบไปดว้ย สหวทิยาเขตสกลราช สหวทิยาเขต 

พระธาตุดุม สหวทิยาเขตธาตุนารายณ์เจงเวง สหวทิยาเขตดำรงธรรม สหวทิยาเขต 

ลุ่มนำ้อูน สหวทิยาเขตสว่างศกึษา สหวทิยาเขตไตรมติร และสหวทิยาเขตอากาศเบศจรักษ์  

    3.1 ขอ้มูลโรงเรยีนจำแนกตามขนาด 

     3.1.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก (1-499 คน) จำนวน 16 โรงเรยีน 

     3.1.2 โรงเรยีนขนาดกลาง (500-1,499 คน) จำนวน 21 โรงเรยีน 
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     3.1.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ (1,500-2,500 คนขึ้นไป) 

จำนวน 8 โรงเรยีน รวม 45 โรงเรยีน 

    3.2 ขอ้มูลนักเรยีน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร มนัีกเรยีนทัง้สิ้น 51,671 คน 

  3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

   3.1 วสิัยทัศน์  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จัดการศกึษา

มัธยมศกึษาใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน

ความเป็นไทย 

   3.2 พันธกจิ 

    3.2.1 จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาใหป้ระชาชนวัยเรยีน 

ในเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ไดรั้บการศึกษาอย่างทั่วถงึ 

    3.2.2 พัฒนาผู้เรยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มทีักษะการดำรง  

ชีวติและทักษะอาชีพ มคีวามสามารถตามมาตรฐานการศกึษาชาตสิู่มาตรฐานระดับสากล 

    3.2.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาบนพื้นฐานความเป็นไทย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    3.2.4 บรหิารจัดการระบบคุณภาพโดยเนน้การมสี่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 

   3.3 ค่านยิม (SMILE) 

    3.3.1 S : Service mind หมายถงึ มจิีตบรกิาร 

    3.3.2 M : Management หมายถงึ บรหิารจัดการที่ดี 

    3.3.3 I : International หมายถงึ มคีวามเป็นสากล 

    3.3.4 L : Life หมายถงึ พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้

    3.3.5 E : Excellence หมายถงึ มุ่งสู่ความเป็นเลศิ 

   3.4 เปา้ประสงค์หลัก  

    3.4.1 ผู้เรยีนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาต ิ 

และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล มคีวามพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 

    3.4.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษามสีมรรถนะตามมาตรฐาน

วชิาชีพ สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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    3.4.3 สถานศกึษามคีวามเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศกึษา 

สอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศกึษา 

    3.4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

มคีวามเขม้แข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาของสถานศกึษาของสถานศกึษาในสังกัด 

สู่ประชาคมอาเซยีนและระดับสากล 

   3.5 ประเด็นกลยุทธ ์

    3.5.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษามัธยมศกึษา 

ตามหลักสูตร และส่งเสรมิความสามารถด้านเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู ้

สู่มาตรฐานสากล 

    3.5.2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนกึในความเป็นชาตไิทยและวถิชีีวติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    3.5.3 ขยายโอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถงึ ครอบคลุมและพัฒนา

ผู้เรยีนเต็มตามศักยภาพ 

    3.5.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้สามารถจัดการเรยีน 

การสอนไดอ้ย่างมคีุณภาพ 

    3.5.5 พัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการศกึษา 

เนน้การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  4. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มอีำนาจหนา้ที่ 

ในดำเนนิการใหเ้ป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร และมอีำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน

ดังต่อไปนี้ 

    4.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพื้นที่ 

ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษา 

ขัน้พื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

    4.2 วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา  

และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศกึษาและแจง้การจัดสรรงบประมาณที่ไดรั้บใหห้น่วยงาน 

ขา้งตน้รับทราบ รวมทัง้กำกับ ตรวจสอบ ตดิตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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    4.3 ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.4 กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในเขต

พื้นที่การศกึษา 

    4.5 ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การศกึษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 

    4.6 ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล  

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.7 จัดระบบประกันคุณภาพสถานศกึษา และประเมนิผลสถานศกึษา

ในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.8 ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมทัง้บุคล องค์กรชุมชน องค์กรวชิาชีพ สถานบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่

การศกึษา 

    4.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนการวจัิยและพัฒนา

การศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

    4.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนนิการของคณะอนุกรรมการ  

และคณะทำงานด้านการศกึษา 

    4.11 ประสานการปฏบิัตริาชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

ทัง้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทน

กระทรวงศกึษาธกิาร ในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.12 ปฏบิัตหินา้ที่อื่นเกี่ยวกับภารกจิภายในเขตพื้นที่การศกึษาที่มไิด้

ระบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรอืปฏบิัติงานอื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 

  5. สภาพปัจจุบันและปัญหา 

   สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการ 

เสรมิสรา้งการพัฒนาคุณภาพของคน ดังนั้น การเสรมิสรา้งใหส้ังคมไทยมคีวามเข้มแข็ง 

สามารถคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกดิขึ้น จึงเปน็สิ่งที่มคีวามสำคัญ  

จากการวเิคราะห์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในสังคมไทย และการพัฒนาที่ผ่านมามีผลกระทบต่อสังคมไทย ไดแ้ก่  
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    5.1 โครงสร้างประชากรมีแนวโนม้ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 

ประชากรวัยเด็กแรงงานลดลง ขณะที่การยา้ยถิ่นของประชาชนส่งผลใหค้วามเป็นเมอืง

สูงขึ้น 

    5.2 คนไทยไดรั้บการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหา 

ดา้นสตปิัญญา คุณภาพการศกึษาและมพีฤตกิรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

    5.3 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพตดิ และการเพิ่มขึ้นของการพนันเป็นปัญหาสำคัญต่อคุณภาพชีวติของประชาชน 

    5.4 สังคมไทยเผชิญวกิฤตคิวามเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

มกีารเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแนวโนม้เป็นสังคมปัจเจกชนมากขึ้น 

    5.5 สื่อมอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนปลงพฤตกิรรมของประชาชน แต่ยังมี

บทบาทในการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพคนค่อนขา้งนอ้ย 

    5.6 บรบิทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อใหเ้กดความร่วมมอื 

ทางเศรษฐกจิทัง้ในระดับทวภิาคแีละระดับพหุภาค ีรวมทัง้ความร่วมมอืในประชาคม

อาเซยีน 

   สรุปไดว้่า สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มอีำนาจ 

ในการดำเนนิการ การจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา วเิคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ ประสาน 

ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษากำกับ 

ดูแล ตดิตาม และประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วเิคราะห์ 

วจัิย ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ จัดระบบประกันคุณภาพสถานศกึษาและ

ประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา ดำเนนิการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุน

การวจัิยและพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาปฏิบัตหินา้ที่อื่นเกี่ยวกับภารกจิภายใน

เขตพื้นที่การศกึษาที่มไิดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรอืปฏบิัตงิานอื่น 

ที่ไดรั้บมอบหมาย ในการจัดการศกึษามัธยมศกึษาใหม้ีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา

ชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยมพีันธกจิ ในการจัดและ

ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษาใหป้ระชาชนวัยเรยีนไดรั้บการศกึษาอย่างทั่วถงึพัฒนา

ผู้เรยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ มทีักษะการดำรง ชีวิตและทักษะอาชีพ มคีวามสามารถ

ตามมาตรฐานการศึกษาชาตสิู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งมปีระเด็นกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศกึษาตามหลักสูตร และสง่เสริมความสามารถดา้น

เทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูสู้่มาตรฐานสากลปลูกฝังคุณธรรม ความสำนกึ 
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ในความเป็นชาตไิทยและวถิีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ขยายโอกาส 

ทางการศกึษาอย่างทั่วถงึ ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรยีนเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศกึษาใหส้ามารถจัดการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมคีุณภาพ  

พัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการศกึษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้วจัิยไดศ้กึษางานวจัิยที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

  1. งานวิจัยในประเทศ 

   1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บรหิารโรงเรยีน 

    ปัทมา เผอืกสทีอง (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิยเรื่อง ศกึษา

สมรรถนะหลักของผู้บรหิารที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลโรงเรียน 

โพธสิัมพันธ์พทิยาคาร จังหวัดชลบุร ีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวมและ

รายดา้น อยู่ในระดับมาก 

    พทิูล ไชยศริ ิ(2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องสมรรถนะหลัก

ทางการบรหิารของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของครูโรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร 

การศกึษานี้มคีวามมุ่งหวังเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความ คดิเห็นของครู โรงเรยีนบรบอื 

วทิยาคารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการบรหิารของผู้บรหิาร สถานศกึษาใน 4 ด้าน ไดแ้ก่  

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบรกิารที่ด ี3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทมี 

ผลการวจัิยพบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

    ภาสกร หมื่นสา (2561, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษากับการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานวชิาชีพ 

ทางการศกึษาของครูในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 

ผลการวจัิยพบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู โดยภาพ 

รวมอยู่ในระดับมาก 

    ทพิวัลย์ อ่างคำ (2561, บทคัดย่อ) ที่ศกึษา สมรรถนะของผู้บรหิาร 

โรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาภาคเหนอื ผลการศกึษาพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนสมรรถนะ 
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ของผู้บรหิารในโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิ มาตรฐานสากล  

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X�= 4.84) เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา มสีมรรถนะ ่ ทางการบริหาร 

อยู่ในระดับมาก ที่สุด (X�= 4.87) รองลงมาคือ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (X�= 4.86)  

2) การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของผู้บรหิารและครู มีความคดิเห็นต่อสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารในโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล  

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืไม่แตกต่างกน 3) เปรยีบเทยีบความคดิเห็น 

ของผู้บรหิารและครูในโรงเรียนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความ เป็นเลศิมาตรฐานสากล

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืที่มขีนาดต่างกนั ไม่แตกต่างกัน 

    จรีพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์ (2562, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา สมรรถนะ 

ของผู้บรหิารสถานศกึษากับการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 ผลการศกึษาพบว่า 1) สมรรถนะ 

ของผู้บรหิารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสมรรถนะหลักของผู้บรหิารสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ส่วนสมรรถนะประจำสายงานของผู้บรหิารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การจัดการเรยีนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9  

โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษากับการ 

จัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 9 มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ในลักษณะ

คลอ้ยตามกัน 

    ชัยณรงค์ คำภูมหิา (2563, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา สมรรถนะ

ของผู้บรหิารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏิบัตงิานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 ผลการศกึษาพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 ในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการพัฒนาตนเอง  

(X� 4.30) สำหรับด้านที่มคี่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คอื การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X� = 4.17)  

2) ประสทิธผิลการปฏบิัตงิานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
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เขต 25 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 

ดา้นความผูกพันต่อองค์การ (X� = 4.34) สำหรับ ดา้นที่มคี่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คอื  

คุณภาพผู้เรยีน (X� = 4.15) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษา 

กับประสทิธผิลการปฏบิัตงิานของครูมคีวามสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมนัียสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ 0.01 4) สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษาที่เป็นตัวพยากรณ์ประสทิธผิล 

การปฏบิตังิานของครูม ี4 ด้านคอื ด้าน การมวีสิัยทัศน์ (X8) ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ 

(X6) ดา้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) และด้านการบรกิารที่ด ี(X2) มคี่าสัมประสทิธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.754 และค่าสัมประสทิธิ์การทำนายหรอือำนาจพยากรณ ์

รอ้ยละ 56.90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถสรา้งสมการถดถอย 

จากค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ ที่อยู่ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน 

ไดด้ังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดบิ (Unstandardized Score) Y = 1.783 + 0.241 

(X8) + 0.159 (X6) + 0.078 (X7) + 0.103 (X2) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(Standardized Score) Z(Y) = 0.353 Z (X8) + 0.215 Z (X6) + 0.134 Z (X7) + 0.151 Z 

(X2) 

    Thompson (1998, pp. 219–231) ไดศ้กึษาและสรุปผลการประเมนิ 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าการประเมนิผู้บริหารสถานศึกษาดำเนนิการไดย้าก  

เนื่องจากแต่ละสถาน ศกึษามคีวามแตกต่างตามสภาพแวดลอ้ม บรบิทของชุมชน สังคม  

จากผลการศกึษาเขาเสนอว่า การประเมนิสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษาควรเป็น

กระบวนการต่อเนื่องมากกว่าใช้การราย งานผลการปฏบิัตงิานประจำปกีารศกึษา 

หรอืการรายงานเหตุการณ ์กจิกรรม โครงการ การประเมนิควรมกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย และควรมกีารแจ้งผลการประเมินให้ผู้บรหิารทราบเพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ 

    Marmon (2002, p. 138) ไดศ้กึษาเกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะหลัก 

ของผู้บรหิารและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารจัดการศกึษา ภายใตข้อ้กำหนด 

ของส่วนกลาง เครื่องมอืถูกพัฒนาขึ้นโดยการแกไ้ขตามคำแนะนำ จากการประชุมร่วมกัน

ของบุคคลผู้เช่ียวชาญระดับชาติและนำไปทดลองใช้อกีครัง้ เพื่อขอคำแนะนำในการ

จัดลำดับในการสำรวจระดับชาต ิผลการวิจัย พบว่าสมรรถนะหลักสำหรับผู้บรหิาร 

และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารจัดการ ศกึษาตามที่กำหนดจำนวน 18 สมรรถนะ 

ไดแ้ก ่สมรรถนะดา้นการบริหาร การรับบุคคล การแนะนำหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรพเิศษ  
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การหาเงนิมาช่วยเหลอื การตดิตามและประเมนิผล การจัดทำของบประมาณสารสนเทศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นำ การจูงใจ การวางแผน การพัฒนาวชิาชีพ

ความสัมพันธ์กับชุมชน การสรรหา การสอนและเทคโนโลย ี

   1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน  

    จิตตพิร จติตรี (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ประสทิธผิล 

การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 ผลการวจัิยพบว่า 1. ประสทิธผิลการ

บรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้น 

อยู่ในระดับมาก 2. ประสทิธผิลการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตริาชการ และวุฒิการศกึษา โดยภาพรวมแตกต่าง

กันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

    รสสุคนธ์ ถิ่นทว ี(2555, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษาประสทิธผิลโรงเรยีน 

ในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า ประสทิธผิล

โรงเรยีนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม 

และรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรยีงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลตินักเรยีนใหม้ผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหม้ทีัศนคตเิชิงบวกและดา้น

ความสามารถในการแกป้ัญหาภายในสถานศกึษา 

    สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

    พงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ที่ได ้ปัจจัยการบรหิาร

ตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูผู้สอน  

และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่มีสถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน  

มคีวามคดิเห็น แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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    วมิาลย์ ลทีอง (2563, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา ปัจจัยการบรหิาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

ในจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิานและประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 

    ณรงฤทธิ์ นามเหลา (2560, บทคัดย่อ) ที่ศกึษา คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิผลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน หัวหน้ากลุ่มงาน และครูผู้สอน จำแนกตามที่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัตงิานต่างกัน โรงเรยีนที่ปฏบิัตงิาน ทัง้ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกัน  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

    สัตตบุษย์ โพธรุิท (บทคัดยอ่, 2564) ที่ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิาร 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศึกษา ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

     โสภิณ ม่วงทอง (2555, หน้า 31) ไดศ้กึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก ไดศ้กึษาประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนจากแนวความคดิของมอทท์ (Mott, 1992) ที่ไดแ้สดงความเห็นว่า การที่

สถานศกึษาจะมปีระสทิธผิลเพยีงใดนัน้พจิารณาไดจ้ากความสามารถ 4 ประการ ไดแ้ก่  

1) ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 2) ความสามารถใน

การพัฒนานักเรยีนใหม้ทีัศนะทางบวก 3) ความสามารถในการปรับตัวเขา้กับสิ่งแวดลอ้ม

ต่าง ๆ ในโรงเรยีน 4) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

    ลัดดา อ่ำสอาด (2556, หน้า 153) ไดศ้ึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลองค์การของโรงเรยีนเอกชนใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสทิธผิลองคก์าร

ของโรงเรยีนเอกชนในกรุงเทพมหานครมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่  

1) ด้านการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาประกอบดว้ย ความสามารถของบุคลากร ระบบ
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สารสนเทศที่ด ีขวัญและกำลังใจของบุคลากรและสิ่งที่ซ่อนเรน้อยู่ภายใน (ผูกพัน ร่วมมอื 

สามัคค)ี 2) ดา้นกระบวนการภายในประกอบดว้ย ความสามารถในการปรับตัว 

(ความกา้วหน้า นวัตกรรม) ความสามารถในการผสมผสานและบูรณาการ  

และความยดืหยุ่น 3) ดา้นผู้รับบรกิาร ประกอบดว้ยคุณภาพของผลผลติของนักเรยีน 

ตามเปา้หมายการมลีูกค้า/นักเรยีนเพิ่มขึ้น การธำรงรักษาลูกคา้/นักเรียน ความพึงพอใจ

ของลูกคา้/ผู้ปกครองที่มต่ีอองค์การและ 4) ดา้นการเงินประกอบดว้ย การเตบิโต  

และผลกาไรขององค์การและการจัดการทรัพยากร 

    พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริิ (2557, บทคัดย่อ). ไดศ้กึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชน 

ในประเทศไทย ม ี2 ดา้น คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนและความพึงพอใจ 

ในงานของครู  

    Gibson, Ivancevich and Donnelly (1982, p. 27) ไดท้ำการศกึษา 

และกำหนดเกณฑ์ในการประเมนิประสทิธผิลขององค์การ โดยใช้หลายเกณฑ์ คือ  

1) ความสามารถในการผลิต 2) ประสทิธภิาพ 3) ความพงึพอใจ 4) ความสามารถ 

ในการปรับตัว และ 5) การพัฒนาและการอยู่รอด 

    Steers (1991, p. 32) ไดก้ลา่วถงึการประเมนิประสทิธผิลขององค์กร 

โดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถประเมินประสทิธิผลของโรงเรยีนไดค้รอบคลุม 

กว่าการประเมนิโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ โดยพจิารณาจาก การบรรลุเปา้หมาย 

ของโรงเรยีนซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 

กระบวนการดำเนนิงานที่ราบรื่น และความพึงพอใจในงานของผู้ร่วมงาน 

    

    Mott (1992, p. 9) ไดก้ำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสทิธผิล 

ขององค์การ โดยพจิารณาจาก 1) ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ 2) ประสทิธภิาพ  

3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยดืหยุ่น 

    Parsons (1993, Abstract) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมนิประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนโดยอาศัยแนวความคดิพื้นฐานของทฤษฎโีครงสรา้งหน้าที่นยิม ที่มคีวามคดิ 

ในการวัดประเมนิผลขององค์กรโดยพจิารณาว่าองค์กรเป็นระบบสังคม (social system) 

ความอยู่รอดของสังคมจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานทำใหไ้ดม้าซึ่งทรัพยากร

และทุกระบบของสังคมจะต้องสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้จงึไปสู่จุดหมายขององค์กร 
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ไดส้ำเร็จโดยมหีน้าที่ที่สำคัญที่ตอ้งพจิารณา ดังนี้ 

     1. การปรับตัว (adaptation) เป็นหนา้ที่ของระบบที่จะตอ้งปรับตัว 

ใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น จุดประสงค์ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

     2. การบรรลุเปา้หมาย (goal attainment) เป็นการมุ่งให้เป็นระบบ 

บรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

     3. การบูรณาการ (integration) เป็นการสร้างความม่ันคงของ

สังคมในระบบกระบวนการขององค์กร การประสานงาน ความเป็นเอกภาพ 

     4. การรักษาสิ่งซ่อนเรน้ภายใน (latency) เป็นการรักษา 

ความม่ันคงของคุณค่าของระบบการธำรงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรม การกระตุน้

การจูงใจ 

    Hoy & Miskel (2008, p. 428) นำเสนอตัวช้ีวัดสำคัญที่แสดงถงึ

คุณลักษณะของความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสำเร็จ 

ทางวชิาการ (Academic achievement) 2) ความพึงพอใจในงานของครู (Job satisfaction) 

และ 3) การรับรูต่้อประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้หมด (Overall perception of school 

effectiveness) 

   สรุปไดว้่า ประสทิธผิลโรงเรียนเป็นผลสำเร็จที่เกดิขึ้นในโรงเรยีนคอื 

โรงเรยีนสามารถปฏบิัติงานและนำทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดมาใช้ดำเนนิงานของ

โรงเรยีนใหบ้รรลุเปา้หมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยจะตอ้งคำนึงถงึในดา้นผลผลิต

นักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง มเีจตคตทิี่ด ีมคีวามสามารถในการปรับตัวใหเ้ขา้

กับสิ่งแวดลอ้มภายใตค้วามสามารถของโรงเรยีนในการแกป้ัญหาต่าง ๆ จนทำใหเ้กิดความ

พงึพอใจในการทำงานและมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

    จริวด ีกระแสโสม (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง การศกึษา 

การบรหิารงานวชิาการที่มีประสทิธผิลของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุรนิทร์ เขต 1: กรณโีรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิัตเิป็นเลศิ พบว่า 1) การพัฒนาสาระ

หลักสูตรทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่นในแผนกลยุทธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนนิงานเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศของทอ้งถิ่น 2) การวางแผนดา้นวชิาการ 

ไดแ้ก ่การบรหิารจัดการการจัดบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อต่อการปฏบิัตงิานใช้หลัก 

ธรรมาภบิาลในการบรหิาร 3) การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ไดแ้ก่ การจัดการ

เรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง แบบบูรณาการ แบบร่วมมอื 4) การพัฒนา
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หลักสูตรของสถานศึกษา ไดแ้ก ่การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาแบบมสี่วนร่วม 

ของทุกฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร 5) การพัฒนากระบวนการ

เรยีนรู้ ไดแ้ก ่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญบูรณาการ เนน้กระบวนการคดิวเิคราะห์ สังเคราะห์  

ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 6) การวัดผลประเมนิผล และการ

ดำเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน ไดแ้ก่ จัดทำระเบยีบว่าดว้ยการวัดผลประเมินผลและการ

ดำเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน ตดิตามตรวจสอบการประเมนิผล 7) การวจัิยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา ไดแ้ก ่ส่งเสรมิใหค้รูทำวจัิยในช้ันเรยีน และอบรมความรู้

เกี่ยวกับการวจัิยในช้ันเรยีน 8) การพัฒนาและส่งเสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรู้ ได้แก ่โรงเรียน

พัฒนาแหล่งเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 9) การนเิทศการศกึษา ไดแ้ก ่ 

แต่งตัง้คณะกรรมการนเิทศแบบกัลยาณมติร 10) การแนะแนว ไดแ้ก ่มคีรูแนะแนวและมี

ครูประจำช้ันเป็นครูจัดการแนะแนวทางวิชาการและวชิาชีพภายใน 11) การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ไดแ้ก ่ใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การส่งเสรมิให้ชุมชนมคีวาม

เขม้แข็งทางดา้นวชิาการพบว่า ส่งเสริมดา้นการศกึษา โดยใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน 

13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ไดแ้ก ่

ส่งเสรมิ สนับสนุนในดา้นการศึกษาแลกเปลี่ยน ใช้ทรัพยากร และร่วมกันพัฒนาการจัด

การศกึษาของโรงเรยีน 14) การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ไดแ้ก ่ประสานงานกับ

องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนวิชาการใหแ้ก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 15) การจัดทำ

ระเบยีบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของสถานศกึษาไดแ้ก่ ดำเนนิการจัดทำ

ระเบยีบและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ 16) การคัดเลอืกหนังสอื แบบเรยีนเพื่อใช้

ในสถานศกึษา ไดแ้ก่ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืกหนังสอืเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อ 

และเทคโนโลยทีางการศกึษาไดแ้ก ่ดำเนินการจัดทำจัดหาสื่อการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 18) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ไดแ้ก ่ใช้เทคนคิวธิกีารสอน 

ที่หลากหลาย และการใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการจัดการเรยีนสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหไ้ดม้าตรฐาน 

    นพมาศ อนิงาม (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง การศกึษา 

การบรหิารงานวชิาการที่มีประสทิธผิลของโรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา



75 

ประถมศกึษาสุรนิทร์ เขต 3: กรณโีรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิัตเิป็นเลศิ พบว่า 1) โรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ไดแ้ก่ โรงเรยีนมีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรทอ้งถิ่น วางแผนงาน

วชิาการดว้ยการมสีว่นร่วมของทุกฝ่ายจัดการเรยีนการสอน พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ทุกกลุ่มสาระจัดการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ผู้ปกครองมสี่วนร่วม 

ครูทุกคนทำวจัิยในช้ันเรยีนพัฒนาแหล่งเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน พัฒนาการ

นเิทศโดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมแนะแนวโดยครูประจำช้ันกำหนด

นโยบายระบบประกันคณุภาพภายในไวใ้นแผนปฏบิัตริาชการทุกปกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ใหอ้งค์กรต่าง ๆ ทราบเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศกึษา  

และใหเ้กดิความเขา้ใจเพิ่มความพร้อมใหบุ้คคล ครอบครัว มแีนวปฏบิัตเิกี่ยวกับงาน 

ดา้นวชิาการของสถานศกึษาสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มหีนังสอืเรยีนสอดคลอ้งกับหลักสูตรหลักสูตรของสถานศกึษามสีื่อและเทคโนโลยทีางการ 

ศกึษาที่ทันสมัย 2) โรงเรยีนขนาดกลาง ไดแ้ก่จัดทำหลักสูตรทอ้งถิ่นที่อยู่บนบรบิท 

ของชุมชน วางแผนงานวชิาการโดยเนน้การมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายจัดการเรยีนการสอน 

นอกหอ้งเรยีนแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและประเมินผลการใช้หลักสูตรสอนดว้ยการ

สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมเนน้การวัดและประเมนิผลตามสภาพจรงิครูอบรมการวิจัย

ในช้ันเรยีนพัฒนาแหล่งเรยีนรูใ้หท้ันสมัยดำเนินการนเิทศอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการดำเนนิงานแนะแนวและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหบ้รกิารด้านต่าง ๆ 

แก่ชุมชนแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรในการจัดการศกึษาร่วมกัน ส่งเสรมิและสนับสนุน 

งานวิชาการแก่บุคคล ระดมความคดิใหไ้ดม้าซึ่งแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานดา้นวชิาการ 

ของสถานศกึษามหีนังสอืตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารกำหนดมสีื่อและ

เทคโนโลยทีี่หลากหลายและ 3) โรงเรยีนขนาดใหญ่ได้แก่ การเนน้คนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม

พัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่นจัดทำแผนกลยุทธ์ดา้นวิชาการยดึผู้เรยีนเป็นสำคัญในการจัดการ 

เรยีนการสอน พัฒนาหลักสูตรโดยคำนงึถงึบรบิทของท้องถิ่นจัดการเรยีนรูส้อดคล้องกับ

ความสนใจของผู้เรยีนวัดและประเมนิผลตามสภาพจรงิ ครูไดรั้บการอบรมการวิจัยพัฒนา

แหล่งเรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอก นเิทศแบบกัลยาณมติร ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการ

แนะแนวมกีารประชุมทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน

ใหบ้รกิารแก่ชุมชนด้านคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวิชาการ

กับองค์กรอื่นสนับสนุนงานวชิาการแก่ครอบครัว มรีะเบยีบและแนวปฏบิัตดิา้นวชิาการเนน้

การใช้หนังสอืของกระทรวง ศกึษาธกิาร ครูและนักเรยีนร่วมกันผลติสื่อการเรยีนรู้ต่าง ๆ 
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4) ขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ สถานศกึษาควรใหค้วามสำคัญในการสนับสนุนใหค้รูไดรั้บการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องควรมกีารสร้างและและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่หลากหลายและทันสมัยมากยิ่ง แนวทางการพัฒนาการบรหิารงานวชิาการให้มี

ประสทิธผิล ตอ้งไดรั้บความร่วมมอืในการพัฒนาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการ 

จัดการศกึษา 

    นภัทร ทรัพย์ชม (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาที่มต่ีอประสิทธผิลการบรหิารงานวชิาการ

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ผลการวิจัย

ปรากฏดังนี้ 1. ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาที ่สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 

อยู่ในระดับมากทุกดา้น เมื่อเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก คือ  

ดา้นการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการสรา้งบารมี ด้านการกระตุ้น 

ทางปัญญา และด้านการให้การสนับสนุน 2. ระดับประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 

3 อันดับแรก คอื ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ดา้นการวางแผนงานวิชาการ  

และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 3. ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษากับประสทิธผิลการบริหารงาน

วชิาการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 1  

โดยภาพรวม พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (rxy = 0.721) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ 0.01 4. ตัวพยากรณ์ที่ดใีนการพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บรหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X1) ดา้นการสร้างแรง 

บันดาลใจ (X2) ด้านการคำนงึถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (X3) ดา้นการใหก้าร

สนับสนุน (X5) และด้านการจูงใจ (X6) จากผลการวเิคราะห์ถดถอยสามารถสรา้งสมการ

พยากรณ์ทำนายภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาที่มตี่อประสิทธผิล

การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์

เขต 1 ในรูปคะแนนดบิได ้ดังนี้ 

     Y′ = 0.019 + 0.363X2 + 0.162X1 + 0.120X3 + 0.210X6 + 

0.149X5 
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    และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได ้ดังนี้ 

     Z′y = 0.393ZX2 + 0.193ZX1+ 0.165ZX3+ 0.254ZX6 + 

0.222ZX5 

     และมคี่าอำนาจในการพยากรณ์ร่วมกันรอ้ยละ 72.10 (R2= 

0.721) 

    ปยินุช คำพนิิจ  (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง การศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำและประสทิธิผลการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิาร

โรงเรยีนพระราชทานในจังหวัดศรสีะเกษ ผลการศกึษาพบว่าขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม สถานภาพส่วนใหญ่เป็นครูประสบการณ์นอ้ยกว่า 15 ปี ขนาดของโรงเรียน 

เป็นขนาดใหญ่ (รอ้ยละ 57.10) พฤตกิรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรยีนพระราชทานโดยรวม  

อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 2 ด้าน  

และระดับมาก จานวน 1 ด้าน โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 

ดา้นการกำหนดภารกิจของโรงเรยีนดา้นการเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการของ

โรงเรยีน และดา้นการจัดการดา้นการเรยีนการสอนประสทิธผิลของการบริหารงาน

วชิาการของผู้บรหิารโดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ การพัฒนาระบบวัด

และประเมนิผลการเรยีนรู้และการจัดกระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ผลการ

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมผู้นำกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนพระราชทานในจังหวัดศรสีะเกษ โดยใช้คา่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพยีร์สัน มคีวามสัมพันธ์กันค่อนขา้งสูง 

    วรัิตน์ พงษ์มติร (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า 1) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ด้านครู ดา้นหลักสูตร ด้านบรรยากาศ 

ดา้นทรัพยากร และดา้นนักเรยีน ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่ การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสทิธผิลการบรหิาร 

ของโรงเรยีนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน 3.1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ที่ส่งต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนกับ ประสทิธผิลการบริหารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร 

ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยดา้นนักเรยีน และปัจจัยดา้นหลักสูตร  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก กับประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 3.2) การสรา้งสมการพยากรณประสทิธผิลการบริหาร  

ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยดา้นหลักสูตร (X6) ปัจจัยดา้น

ทรัพยากร (X5) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร (X1) ปัจจัยด้านนักเรยีน (X3) และปัจจัยด้านครูผู้สอน  

(X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการบริหารของโรงเรยีน มคี่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณ (R) เท่ากับ .882 สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธผิลการบรหิารของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศกึษา มัธยมศกึษา เขต 21 ไดร้อ้ยละ 77.80 

    เขษมสร โข่งศรี (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 ผลการวจัิย พบว่า 1. การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาด

ใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน 

พบว่า มกีารปฏบิัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คอืดา้นการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอืดา้นการแนะแนว  

2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดใหญ่ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า  

มกีารปฏบิัตอิยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยมาก คอื ดา้นครูผู้สอนค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอื  

ดา้นสื่อวัสด ุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารวิชาการ 

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

โดยเรยีงลำดับดงันี้ ด้านสื่อวัสด ุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา (r=.766) ด้านการ

จัดการงบประมาณ (r=.445) ดา้นความสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของโรงเรยีนกับชุมชน 

(r= -.416) ดา้นความพรอ้มของอาคารสถานที่ (r=-.300) ดา้นผู้บริหาร (r=.066)  

ดา้นครูผู้สอน (r =-.030) 4. เมื่อใช้การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่า มกีลุ่มตัวแปร  

4 ตัว ที่มนีัยสำคัญของการพยากรณ์การบรหิารวิชาการมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา (X6) ดา้นครูผู้สอน 
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(X4) ดา้นความพรอ้มของอาคารสถานที่ (X2) ด้านความสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของ

โรงเรยีนกับชุมชน (X1) โดยกลุ่มตัวแปรเหล่านี้มอีำนาจในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 66.70 

    พมิลพรรณ กุลาสา (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง  

สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารงานวชิาการในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ผลการวจัิยปรากฏดังนี้ 1) ผู้บริหาร

สถานศกึษาเห็นว่า สภาพการบรหิารงานวชิาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และครู เห็นว่า สภาพการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก 2) ปัญหาการบรหิารวิชาการโรงเรยีนขนาดเล็กที่พบไดแ้ก่  ดา้นการวางแผนงาน

วชิาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ดา้นการพัฒนาหลักสูตรใน

สถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ด้านการวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ในสถานศกึษา ด้านการนเิทศการศกึษา ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษาดา้นการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา 3) แนวทางการ

บรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขนาดเล็ก พบว่า ประเด็นที่จะตอ้งดำเนนิการพัฒนา คือ  

ควรมสี่วนร่วมในการกำหนดวสิัยทัศน์และเปา้หมายในการปฏบิัตงิานวชิาการ มกีารจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับตัวช้ีวัด และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเปา้หมายและทศิทางของการศกึษาชาตมิกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมใหรั้กการอ่าน  

การอ่านคล่องเขยีนได ้ครูผู้สอนจะต้องแกป้ัญหาการเรียนการสอนโดยใช้วจัิย มกีาร

รายงานผลการนเิทศยอ้นกลับเพื่อใหค้รูผู้สอนไดก้ารพัฒนาและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

และสถานศกึษาจะตอ้งจัดโครงสรา้งภายในสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งหรอืรองรับการ

ประกันคุณภาพภายใน สถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน ผู้ปกครอง  

ควรร่วมกันในการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา 

    รวิรรณ เหล่าหว้าน (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บรหิารกับประสทิธิผลการบรหิารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 ผลการวิจัยพบว่าการใชพลัง

อำนาจของผู้บริหารโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2. ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

  2. งานวจัิยต่างประเทศ 

   2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บรหิารโรงเรยีน 
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    Goodhart (2010, Abstract) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ลักษณะของโรงเรยีน

ระดับมัธยมศกึษาของรัฐที่มีประสทิธภิาพในด้านวชิาการซึ่งทำการวเิคราะห์โดยศกึษา

ผลผลติทางการศกึษาของโรงเรยีนมัธยมศกึษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางดา้นวชิาการ 

ความสำเร็จของโรงเรยีนและประสทิธภิาพของการวัดผล พบว่า ความเป็นผู้นำในด้านการ

จัดองค์ความรูข้องผู้บรหิารควรมคีุณธรรม จรยิธรรมของครู ปฏิบัตกิารสอนและความเป็น

หนึ่งเดยีวของสถานศกึษามีความสัมพันธ์ต่อความมปีระสทิธภิาพของโรงเรยีนและส่งผลต่อ 

ความมปีระสทิธภิาพซึ่งกันและกัน 

    Kenneth (2010, Abstract) ไดท้ำการศกึษา เรื่อง แนวทางการพัฒนา

งานวิชาการในโรงเรยีนประถมศกึษาเพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ ศกึษาปัญหางานวชิาการและแนวทางการ 

พัฒนาระบบการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศึกษา เพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ ์

ของนักเรยีน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บรหิาร และครูผู้สอนจำนวน 228 คน ป ีค.ศ. 2010  

โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมขอ้มูลคอื 

แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจัิยพบว่า การออกแบบการพัฒนาวิชาการที่เป็นระบบและการดำเนนิตามและการ

พัฒนาการบรหิารงานวชิาการเป็นประจำอยู่เสมอ ย่อมส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ 

ของนักเรยีนสูงขึ้นเป็นลำดับ 

    Adegbemile and Oluwadare (2011, Abstract) ไดท้ำการศกึษาเรื่อง 

สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบริหารจัด

การศกึษาในประเทศไนจเีรีย ปัญหาคุณภาพทางวชิาการของนักเรยีนกับทกัษะการบรหิาร

ของผู้บรหิารโรงเรยีนในประเทศไนจเีรยีมคีวามเกี่ยวขอ้งกัน การวจัิยไดท้ำการตรวจสอบ

สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบริหารจัด

การศกึษาในโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษาในภาคตะวันตกเฉยีงใตข้องประเทศไนจเีรยี พบวา่ 

การบรหิารงานบุคคลกับการบรหิารงานงบประมาณเป็นทักษะที่จำเป็นต่อประสทิธิภาพ 

ในการบรหิารโรงเรยีนของผู้บรหิาร 

   2.2 งานวจัิยท่ีเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน 

    Angela (2011, Abstract) ไดท้ำการศกึษาเรื่อง วสิัยทัศน์ 

และความเป็นผู้นำทางวิชาการการเรยีนการสอนของครูในโรงเรยีนประถมศกึษาในเขต

เมอืงเวอร์จเินยี วัตถุประสงค์ของการศกึษาครัง้นี้เพื่อการตรวจสอบทางวิชาการ วิสัยทัศน์ 
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โครงสรา้ง ประสทิธภิาพโดยรวมและความไวว้างใจของผู้ปกครองนักเรยีน พฤตกิรรม 

ความเป็นผู้นำการเรยีนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คอื  

ครูสอนเต็มเวลาของโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตเมืองเวอร์จเินยี จำนวน 35 โรงเรียน 

เครื่องมอืที่ใช้ คอืแบบสอบถาม ผลการศกึษาพบว่ามุมมองในแง่ดีของครูคอืการสรา้ง

เอกภาพ เนน้ประสทิธภิาพโดยรวมและความไวว้างใจ ของผู้ปกครองนักเรยีน สร้างความ

เป็นผู้นำของการเรยีนการสอน และแสดงถึงสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง นักวชิาการและ 

ความสำเร็จของนักเรยีน สำหรับสถานะ ทางเศรษฐกจิและสังคม ผลการวเิคราะห์

ความสัมพันธ ์ไม่ได้แสดงให้เห็นถงึความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความเป็นผู้นำการเรยีน

การสอนและนักเรยีน   

    Klein Joseph (2012, Abstract) ไดศ้กึษา เรื่อง สภาพปัญหาการ

บรหิารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาและโรงเรยีนมัธยมศกึษาในประเทศอังกฤษ 

การวจัิยครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัญหาการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีน

ประถมศกึษาและโรงเรยีนมัธยมศกึษาในประเทศอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคอื ครูผู้สอน 

จำนวน 200 คน ป ีค.ศ. 2012 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอืแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ความถี่ 

รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าสหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ผลการวจัิย

พบว่า ปัญหาการที่พบย่อมส่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการ ได้แก ่ดา้น ความโปร่งใส  

ของผู้บรหิารที่ไม่สามารถตรวจสอบจากบุคคลภายนอกได ้และความขัดแยง้ของบุคลากร

ในโรงเรยีนย่อมส่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีนทัง้สิ้น Gibson, Ivancevich and 

Donnelly (1982, p. 27) ได้ทำการศกึษาและกำหนดเกณฑ์ในการประเมนิประสทิธิผล 

ขององค์การ โดยใช้หลายเกณฑ์ คอื 1) ความสามารถในการผลิต 2) ประสทิธภิาพ  

3) ความพงึพอใจ 4) ความสามารถในการปรับตัว และ 5) การพัฒนาและการอยู่รอด 

    Steers (1991, p. 32) ไดก้ลา่วถงึการประเมนิประสทิธผิลขององค์กร 

โดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถประเมินประสทิธิผลของโรงเรยีนไดค้รอบคลุม 

กว่าการประเมินโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยพจิารณาจาก การบรรลุเปา้หมาย 

ของโรงเรยีนซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 

กระบวนการดำเนนิงานที่ราบรื่น และความพึงพอใจในงานของผู้ร่วมงาน 

    Mott (1992, p. 9) ไดก้ำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสทิธผิล 

ขององค์การ โดยพจิารณาจาก 1) ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ 2) ประสทิธภิาพ  
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3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยดืหยุ่น 

 

    Parsons (1993, Abstract) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมนิประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนโดยอาศัยแนวความคดิพื้นฐานของทฤษฎโีครงสรา้งหน้าที่นยิม ที่มคีวามคดิ 

ในการวัดประเมนิผลขององค์กรโดยพจิารณาว่าองค์กรเป็นระบบสังคม (social system) 

ความอยู่รอดของสังคมจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานทำใหไ้ดม้าซึ่งทรัพยากร

และทุกระบบของสังคมจะต้องสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้จึงไปสู่จุดหมายขององค์กร 

ไดส้ำเร็จโดยมหีน้าที่ที่สำคัญที่ตอ้งพจิารณา ดังนี้ 

     1. การปรับตัว (adaptation) เป็นหนา้ที่ของระบบที่จะตอ้งปรับตัว 

ใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น จุดประสงค์ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

     2. การบรรลุเปา้หมาย (goal attainment) เป็นการมุ่งให้เป็นระบบ 

บรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

     3. การบูรณาการ (integration) เป็นการสร้างความม่ันคง 

ของสังคมในระบบกระบวนการขององค์กร การประสานงาน ความเป็นเอกภาพ 

     4. การรักษาสิ่งซ่อนเรน้ภายใน (latency) เป็นการรักษา 

ความม่ันคงของคุณค่าของระบบการธำรงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรม การกระตุน้

การจูงใจ 

    Hoy & Miskel (2008, p. 428) นำเสนอตัวช้ีวัดสำคัญที่แสดงถงึ

คุณลักษณะของความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสำเร็จ 

ทางวชิาการ (Academic achievement) 2) ความพึงพอใจในงานของครู (Job satisfaction) 

และ 3) การรับรูต่้อประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้หมด (Overall perception of school 

effectiveness) 

    จากการศกึษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า ประสทิธผิล

โรงเรยีน เป็นความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บรหิารโรงเรยีน เนื่องจากความร่วมมอื

ของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูในการดำเนินงานจัดการศึกษทัง้ 4 ฝ่ายในโรงเรยีนตามภารกิจ

ในแผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทัง้ความสามารถในการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหส้่งผลไปสู่การพัฒนา

องค์การ องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การ 

ในดา้นต่าง ๆ เช่น การ บรหิารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางาน 
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บรกิาร หรอืการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บรหิาร เป็นต้น ดังนัน้เพื่อใหม้องเห็นกรอบความคดิ 

และแนวความคดิเบื้องตน้เกี่ยวกับสมรรถนะจงึจะกล่าวถงึความเป็นมา และความหมาย 

องค์ประกอบประเภทของสมรรถนะ การกำหนดสมรรถนะ การวัดสมรรถนะ และการ

ประยุกต์ใช้สมรรถนะ โดยแบ่งเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะหลัก หมายถงึ คุณลักษณะ 

เชิงพฤตกิรรมที่เป็นผลมาจากความรูค้วามสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้

บุคคลสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นในองค์กรรวมทัง้สมรรถนะประจำสายงานเป็นคุณลักษณะ

ของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏบิัตงิาน ประกอบดว้ยความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) 

ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงาน (Other 

Characteristics) ตลอดจนคุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่ทำใหบุคลากรในองคกรปฏบิัตงิาน

ไดผ้ลงานที่โดด เดนกวาคนอื่น อันเกดิจากแรงจูงใจ (Motives) นสิัย (Traits) ภาพลักษณ์ 

ต่อตนเอง (Self-image) และบทบาททางสังคม (Social role) ที่แตกต่างกันสำหรับ

ความหมายของสมรรถนะของบุคลากรทางการศกึษาที่ทำหนาที่ครูผู้สอน คอื ความรู ้

ความสามารถ ทักษะ เจตคต ิและพฤตกิรรมของครูที่จะเป็นประโยชน์ต่อครูในการ

ประกอบวชิาชีพ เพื่อกอใหเกดิพัฒนาการของนักเรยีนในทุก ๆ ดา้น ได้แก่ ดา้นสติปัญญา  

สังคมและร่างกาย ดังนัน้การปฏบิัตงิานของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนนัน้ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บรหิารโรงเรยีน ควรจะตอ้งมี 

เพื่อใหก้ารดำเนินงาน การบรหิารงานเกดิประสทิธผิลและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผู้บรหิารโรงเรยีนจะตอ้งใช้กระบวนการเทคนคิการบริหารในการปฏบิัตงิานในหน้าที ่

ใหเ้หมาะสมกับความเป็นผู้นำเพราะการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

ย่อมเป็นเครื่องช้ีวัดความสำเร็จของผู้บรหิารโรงเรยีน  
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บทที่ 3 
 

วธิดีำเนนิการวจัิย 
 

 การวิจัยครัง้นี้ มุ่งศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็น 

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ซึ่งผู้วจัิยไดก้ำหนดขัน้ตอนของการศกึษาค้นคว้าไว ้ 

2 ขัน้ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 

   3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

   2.1 ผู้เช่ียวชาญ 

   2.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตอนท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะของผู้บรหิารท่ีส่งผลต่อประสิทธผิล 

โรงเรยีน ในสังกดัสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากร ไดแ้ก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 จำนวน 2,400 คน 

จาก 45 โรงเรยีน จำแนกเป็น 

    1.1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยม 

ศกึษาสกลนคร จำนวน 45 คน 

    1.1.2 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

สกลนคร จำนวน 2,310 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-610 

อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 333 คน แต่ในการวิจัย 

ครัง้นี้ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนโรงเรยีน 45 โรงเรยีน โดยจำแนกเป็น 

ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน และครูผู้สอน จำนวน 227 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน 333 คน และใช้วธิสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

วธิสีุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน ดังนี้  

    1.2.1 กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีน ใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง  

เลอืกทุกโรงเรยีน 

     1.2.1.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรยีน 

     1.2.1.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 16 โรงเรยีน 

     1.2.1.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 15 โรงเรยีน 

    1.2.2 กำหนดบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของแต่ละโรงเรยีนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ไดก้ลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น ดังนี้ 
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     1.2.2.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรยีน ผู้บรหิารโรงเรยีน 

เลอืกแบบเจาะจง โรงเรยีนละ 1 คน จำนวน 14 คน และครูผู้สอน ใช้การสุ่มอย่างง่าย 

โรงเรยีนละ 3 คน รวมจำนวน 42 คน รวมทัง้หมด 56 

     1.2.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 16 โรงเรยีน ผู้บรหิาร

โรงเรยีน เลือกแบบเจาะจง โรงเรยีนละ 2 คน จำนวน 32 คน และครูผู้สอน ใช้การสุ่ม 

อย่างง่าย โรงเรยีนละ 5 คน รวมจำนวน 80 คน รวมทั้งหมด 112 คน 

     1.2.2.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 15 โรงเรยีน 

ผู้บรหิารโรงเรยีน เลอืกแบบเจาะจง โรงเรยีนละ 4 คน จำนวน 60 คน และครูผู้สอน  

ใช้การสุ่มอย่างง่าย โรงเรยีนละ 7 คน รวมจำนวน 106 คน รวมทัง้หมด 165 คน 

โดยมรีายละเอยีดกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง 1 และ 2  

ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรยีน 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน รวม 

1. เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูหั่วภูมพิลอดุลยเดชฯ  

ทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ ๕๐ ป ี 

จังหวัดสกลนคร 

1 15 16 

2. ด่านม่วงคำพทิยาคม 1 15 16 

3. โพนพทิยาคม 1 15 16 

4. บา้นบัวราษฎร์บำรุง 1 15 16 

5. ลำปลาหางวิทยา 1 15 16 

6. เทพสวัสดิ์วทิยา 1 15 16 

7. ภูรทิัตต์วทิยา 1 15 16 

8. บะฮวีทิยาคม 1 15 16 

9. ช้างมิ่งพทิยานุกูล 1 15 16 

10. วาริชวทิยา 1 15 16 

11. บงเหนอืวทิยาคม 1 15 16 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน รวม 

12.หนองแวงวทิยา 1 15 16 

13.โพธิ์ชัยทองพทิยาคม 1 10 11 

14.ท่าสงครามวทิยา 1 10 11 

รวม 14 210 214 

ตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 16 โรงเรยีน 
 

โรงเรยีนขนาดกลาง 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน รวม 

1. ดงมะไฟวทิยา 2 70 72 

2. ท่าแร่ศกึษา 2 60 62 

3. โพธแิสนวทิยา 4 80 84 

4. เต่างอยพัฒนศกึษา 4 80 84 

5. คำเพิ่มพทิยา 2 60 62 

6. ท่านผู้หญงิจันทมิาพึ่งบารม ี 2 70 72 

7. ธรรมบวรวทิยา 2 80 82 

8. นคิมน้ำอูนเจรญิวทิยา 2 80 82 

9. แวงพทิยาคม 2 80 82 

10. หนองหลวงศกึษา 2 30 32 

11. โคกสวีทิยาสรรค์ 2 40 42 

12. สอ่งดาววทิยาคม 2 40 42 

13. กุดเรอืคำพทิยาคาร 2 50 52 

14. ศกึษาประชาสามัคคี 2 60 62 

15. โพนงามศกึษา 2 60 62 

16. เจรญิศลิป์ศกึษาฯ 2 60 62 

รวม 32 970 1,002 

 



89 

ตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 15 โรงเรยีน 
 

โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บ
รหิ

าร
โร

งเ
รยี

น 

ครู
ผู้ส

อน
 

รว
มก

ลุ่ม
ตัว

อย
่าง

 

1. สกลราชวทิยานุกูล 2 70 72 

2. สกลนครพัฒนศกึษา 2 60 62 

3. ธาตุนารายณ์วทิยา 2 80 82 

4. กุสุมาลย์วทิยาคม 2 80 82 

5. ร่มเกลา้ 2 60 62 

6. พังโคนวทิยาคม 2 70 72 

7. กุดบากพัฒนาศกึษา 2 80 82 

8. พรรณาวุฒาจารย์ 2 80 82 

9. มัธยมวาริชภูมิ 2 80 82 

10. เตรยีมอดุมศกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 2 80 82 

11. สว่างแดนดนิ 2 80 82 

12. มัธยมวานรนวิาส 2 80 82 

13. คำตากลา้ราชประชาสงเคราะห์ 2 70 72 

14. บา้นม่วงพทิยาคม 2 70 72 

15. อากาศอำนวยศกึษา 2 80 82 

รวม 30 1,129 1,150 

หมายเหตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2564 

 2. เครื่องมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1 ลักษณะเครื่องมอื 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนดิ 5 ระดบั 
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ตามวธิขีองเรนซสิไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ประกอบดว้ย 

     1. สมรรถนะหลัก 

      1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      1.2 การบรกิารที่ดี 

      1.3 การพัฒนาตนเอง 

      1.4 การทำงานเป็นทีม 

     2. สมรรถนะประจำสายงาน 

      2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

      2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

      2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

      2.4 การมีวสิัยทัศน์ 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

     ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตามมาตราประเมนิ 

แบบ (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert, 1970) มเีกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

      ระดับ 5 คะแนน หมายถงึ มรีะดับความคดิเห็น มากที่สุด  

      ระดับ 4 คะแนน หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น มาก 

      ระดับ 3 คะแนน หมายถงึ มรีะดับความคดิเห็น ปานกลาง 

      ระดับ 2 คะแนน หมายถงึ มรีะดับความคดิเห็น นอ้ย 

      ระดับ 1 คะแนน หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น น้อยที่สุด 
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  2.2 การสรา้งและหาประสิทธภิาพของเครื่องมอื 

   ผู้วจัิยไดด้ำเนนิการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการวจัิย

ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

    2.2.1 ศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร ตำรา บทความและงานวจัิย 

ที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน 

    2.2.2 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยอาศัยขอ้มูล 

จากการศกึษาเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุม

ขอบข่ายการดำเนนิงานตามสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

    2.2.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอคณะกรรมการที่ปรกึษา

วทิยานพินธเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามและใหข้้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแกไ้ข 

    2.2.4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ 

ไปหาคุณภาพโดยดำเนนิการ ดังนี้ 

     2.2.4.1 นำแบบสอบถามที่แกไ้ขปรับปรุงแลว้ เสนอผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอ้งทัง้ความเที่ยงตรงด้านโครงสรา้ง (Construct Validity) และด้าน

เนื้อหา (Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ดา้นการใช้ภาษา 

(Wording) และดา้นอื่นของข้อคำถามแต่ละขอ้ที่เห็นสมควรใหป้รับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิ

ความสมบูรณ์ ผู้เช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 

      1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดคีณะ 

ครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ

สาขาวิชาบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร     

      2) รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาบรหิาร

การศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร    

      3) นายบุญเลศิศลิป์ สายทว ีครูโรงเรยีนสว่างแดนดนิ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

      4) ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกจิ ศรพีรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยีม

อุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร  
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      5) นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์ ศกึษานเิทศชำนาญการพเิศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมสกลนคร 

    โดยพบว่า มคี่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

     2.2.4.5 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้  

(Try–out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย กับผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำนวน 45 คน 

     2.2.4.6 นำแบบสอบถามที่ทดลองใช้ไปหาคุณภาพของเครื่องมอื 

โดยนำขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนก (discrimination) โดยใช้ค่าสหสมัพันธ์

แบบเพยีร์สัน (Pearson product-moment correlation) ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนน 

รวม (item-total correlation) โดยคัดขอ้ที่มคี่าอำนาจจำแนกตัง้แต่ 0.23 ขึ้นไปมาวเิคราะห์ 

หาค่าความเช่ือม่ัน และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน โดยวธิหีาสัมประสทิธิ์แอลฟา 

(Coefficient of alpha) ของ Cronbach พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนมคี่าอำนาจ

จำแนก .25 ถงึ .96 ค่าความเช่ือม่ัน .97 และดา้นประสิทธผิลโรงเรยีนมคี่าอำนาจจำแนก 

.51 ถงึ .87 ค่าความเช่ือม่ัน .92  

     2.2.4.7 จัดพมิพ์แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

  2.3 ลักษณะของเครื่องมอืที่ใช้ในการวจัิย 

   เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 

โดยมเีกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด มคี่าคะแนน  

5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจัิยดำเนนิการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ดังต่อไปนี้ 

   3.1 ผู้วจัิยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ใหอ้อกหนังสอืขอความร่วมมอืไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
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การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จากกลุ่มตัวอย่าง 333 ฉบับ ซึ่งผู้วจัิยไดด้ำเนนิการจัดส่ง

แบบสอบถามดว้ยตนเอง พรอ้มไดก้ำหนดวันส่งคนื 

   3.2 ผู้วจัิยไปรับแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง และแบบสอบถาม 

กลับคนืมา 333 ฉบับ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   3.3 รวมรวมแบบสอบถามที่ไดรั้บคนืทัง้หมดมาตรวจสอบ 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจัิยไดด้ำเนนิการตามลำดับดังนี้ 

   4.1 นำแบบสอบถามที่ไดรั้บคนืมาทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง    

และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม  

   4.2 นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปตรวจคะแนนเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ 

ที่กำหนด 

   4.3 นำคะแนนที่ไดจ้ากขอ้ 4.2 ไปวเิคราะห์หาค่าสถติต่ิาง ๆ โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ วเิคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

 5. สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วจัิยไดท้ำการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพวิเตอร์  ใช้สถติ ิดังนี้ 

   5.1 สถติพิื้นฐาน 

    5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    5.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.2 สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    5.2.1 การหาอำนาจจำแนก ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) 

    5.2.2 การค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

ของ Cronbach’s 

   5.3 สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน มดีังนี้ 

    5.3.1 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 “สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

และประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตาม
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ความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” ใช้สถติหิาค่าเฉลี่ย ( X ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .S.D ) โดยยดึเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ( X ) (บุญชม ศรสีะอาด, 2559, 

หนา้ 67) ดังนี้ 

     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

/ประสทิธผิลโรงเรยีน อยู่ในระดับมากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

/ประสทิธผิลโรงเรยีน อยู่ในระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

/ประสทิธผิลโรงเรยีน อยู่ในระดับปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน อยู่ในระดับนอ้ย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

    5.3.2 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน มคีวามแตกต่างกัน” ดังนี้ 

     5.3.2.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้สถติทิดสอบค่าที  

แบบสองกลุ่มที่เป็นอสิระจากกัน (Independent Samples t - test)  

     5.3.2.2 ขนาดของโรงเรยีน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดยีว (One-Way ANOVA)   

     5.3.2.3 ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ใช้การวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)   

    5.3.3 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 3 “ประสทิธิผลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน มคีวามแตกต่างกัน” 

ดังนี้ 
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     5.3.3.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้สถติทิดสอบค่าที  

แบบสองกลุ่มที่เป็นอสิระจากกัน (Independent Samples t - test)  

     5.3.3.2 ขนาดของโรงเรยีน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

     5.3.3.3 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ใช้การวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)   

    5.3.4 ทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

กับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

มคีวามสัมพันธ์กัน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน” ใช้การหาค่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

    5.3.5 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 5 “มสีมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

อย่างนอ้ย 1 สมรรถนะที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน  และครูผู้สอน” ใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณทลีะขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี

วเิคราะห์ Stepwise 

ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร   

 ผู้วจัิยนำผลการวจัิย เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน เลอืกดา้นที่มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน  

โดยการสัมภาษณ์เชิงลกึ ผู้สอนในหน่วยงานการศกึษา ประกอบดว้ย นักวชิาการ 

ในสถาบันอุดมศกึษา ผู้บรหิารสถานศกึษา ผู้บรหิารการศกึษา ครู มาสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 10 ท่าน แลว้สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน  มรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 



96 

  1. ผู้เชี่ยวชาญ 

   1.1 นักวชิาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับ 

ปรญิญาเอก สาขาการบริหารการศกึษา และมปีระสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศกึษา

ไม่ต่ำกว่า 10 ป ีประกอบดว้ย 

    1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชา

บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

    1.1.2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 นักบริหารการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร มวีุฒิการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานไม่ต่ำกว่า 10 ป ีคอื 

    1.2.1 ดร. วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

    1.2.2 นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

   1.3 นักวชิาการศกึษา หรือศกึษานเิทศก์ที่มปีระสบการณ์ทางการบริหาร

การศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มวีุฒกิารศึกษา 

ไม่ต่ำกว่าระดับปรญิญาโท มรประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานไม่ต่ำกว่า 10 ป ีคือ  

    1.3.1 นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์ ศกึษานเิทศก์ชำนาญการพเิศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

   1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานโรงเรยีนไม่ต่ำกว่า 10 ป ี

ประกอบดว้ย 

    1.4.1 ว่าที่ร.ต.ดร.สุกจิ ศรพีรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยีม

อุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

    1.4.2 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรยีนหนองหลวงศึกษา 
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    1.4.3 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนสว่างแดนดนิ 

   1.5 ครูผู้สอนในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร มตีำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ มปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานไม่ต่ำกว่า 10 ป ีประกอบดว้ย 

    1.5.1 นางนาถฤดี หลักทอง ครูชำนาญการพเิศษ  

โรงเรยีนสว่างแดนดนิ 

    1.5.2 นางกวนินาฏ เสยีงเลิศ ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรยีนเตรยีม

อุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  2. เครื่องมอืท่ีใช้ในการวจัิย 

   ในการหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เป็นแบบ

สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วจัิยไดน้ำสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยนำไปใหค้ณะกรรมการที่ปรกึษาวทิยานพินธ์พจิารณา 

ความถูกตอ้งเหมาะสมก่อนนำไปใช้ 

  3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครใช้เทคนคิ

การวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีนต่อไป 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล  
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลงานวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ผู้วิจัย

นำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขัน้ตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจัิย 

   ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกันในการนำเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผู้วจัิย 

ไดก้ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N    แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

  X�    แทน คะแนนเฉลี่ย 

  S.D.   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  F    แทน ค่าที่ใช้ในการพจิารณาแบบ F (F-test) 

  F    แทน ความถี่ 

  MS   แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน  

        (Mean Square) 

  SS    แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

  Df    แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
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  α    แทน การมนัียสำคัญทางสถติิ 

  *     แทน มนีัยสำคัญทางสถติริะดับ .05 

  **    แทน การทดสอบที่มนีัยสำคัญทางสถติริะดับ .01 

  X    แทน สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

  Xt1    แทน สมรรถนะหลัก 

  X1    แทน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  X2    แทน การบรกิารที่ดี 

  X3    แทน การพัฒนาตนเอง 

  X4    แทน การทำงานเป็นทมี 

  Xt2  แทน สมรรถนะประจำสายงาน 

  X5    แทน การสังเคราะห์และสังเคราะห์ 

  X6    แทน การสื่อสารและแรงจูงใจ 

  X7    แทน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

  X8    แทน การมวีิสัยทัศน์  

  Y    แทน ประสทิธผิลโรงเรยีน  

  Y1    แทน งานวิชาการ  

  Y2    แทน งานงบประมาณ  

  Y3    แทน งานบรหิารงานบุคคล  

  Y4    แทน งานบริหารทั่วไป  

  R    แทน ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2    แทน ค่าสัมประสทิธิ์การถดถอย (ค่าอำนาจพยากรณ์) 

  Adjusted R2 แทน ค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยที่เปลี่ยนจากเดมิเมื่อเพิ่ม 

        ตัวแปรอสิระทลีะตัว (ค่าอำนาจการพยากรณ์ 

        ที่ปรับแกแ้ลว้) 

  B    แทน ค่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ    

  β    แทน ค่าสัมประสทิธิ์ถดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน 

        มาตรฐาน 

  S.E.b   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสทิธิ์ 

        ตัวแปรพยากรณ์ 
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  S.E.est  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์  

  Y′    แทน สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผล 

        การบรหิารโรงเรยีนที่ได้จากสมการพยากรณ์ 

        ในรูปคะแนนดบิ 

  Z′    แทน ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารที่ไดจ้ากสมการพยากรณ์ 

        ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 ผู้วจัิยไดส้่งแบบสอบถามไปทัง้หมด จำนวน 333 ฉบับ โดยเป็นผู้บรหิาร

โรงเรยีนจำนวน 45 คน ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน และครูผู้สอน จำนวน 227 คน 

ไดรั้บแบบสอบถามกลับมา และมคีวามสมบูรณ์จำนวน 333 ฉบับ คดิเป็นรอ้ยละ 100  

ของทัง้หมด จากนัน้ไดต้รวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์การใหค้ะแนนตามที่กำหนดไวแ้ล้ว 

ดำเนนิการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ตามขัน้ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

โดยการหาร้อยละ 

  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

   2.1 การวเิคราะห์สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอนโดยการหาค่าเฉลี่ย (X�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.2 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานต่างกัน มคีวามแตกต่างกัน” โดยการหาค่าท ี 

(t-test ชนดิ Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานที่แตกต่างกัน ใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One- Way 

ANOVA) กรณพีบความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติ ิทำการเปรยีบเทยีบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิี

ของ LSD. ตามความเหมาะสม 
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   2.3 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 3 ที่ว่า “ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน มคีวามแตกต่างกัน” โดยการหาค่าที (t-test ชนดิ 

Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานที่ 

แตกต่างกัน ใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) กรณพีบ

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ ทำการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

รายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิขีอง LSD. ตามความ

เหมาะสม 

   2.4 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 5 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

กับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก”  

โดยใช้วธิิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน (Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient) 

   2.5 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 6 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน

อย่างนอ้ย 1 ดา้น มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร” โดยใช้สถติกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  

  ผู้วจัิยไดว้เิคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 จำนวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

            ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

           สกลนคร สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
กลุ่มตัวอย่าง (n=333) 

จำนวน รอ้ยละ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน 106 31.84 

ครูผู้สอน 227 68.16 

รวม 333 100.00 

 จากตาราง 4 พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง จากการตอบแบบสอบถาม ผู้บริหารโรงเรยีน จำนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

31.83 และครูผู้สอน จำนวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.16 

ตาราง 5 จำนวนและรอ้ยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

            ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

            สกลนคร ขนาดของโรงเรยีน 
 

ขนาดของโรงเรยีน 
กลุ่มตัวอย่าง (n=333) 

จำนวน รอ้ยละ 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 56 16.82 

โรงเรยีนขนาดกลาง 112 33.63 

โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 165 49.55 

รวม 333 100.00 

 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ปฏบิัตหิน้าที่ในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

จำนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.82 ปฏบิัติหนา้ที่ในโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน  

112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.63 ปฏบิัตหินา้ที่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน  

165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.55 
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ตาราง 6 จำนวนและรอ้ยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

            ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

            สกลนคร ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 
 

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 
กลุ่มตัวอย่าง (n=333) 

จำนวน รอ้ยละ 

นอ้ยกว่า 10 ปี 113 33.90 

10-20 ปี 158 47.40 

มากกว่า 20 ปี 62 18.60 

รวม 333 100.00 

 จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

นอ้ยกว่า 10 ป ีจำนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.90 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

10-20 ป ีจำนวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.40 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 

20 ปี จำนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.60 

  ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

   2.1 การวเิคราะห์สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โดยรวมและรายดา้น ดังตาราง 7-9 

    2.2.1 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ปรากฏดังตาราง 7-9 
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ตาราง 7 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

            สกลนครโดยรวม 
 

ดา้น 
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

 

ค่าสถติ ิ(n=333) แปล

ความหมาย X� S.D. 

1 สมรรถนะหลัก (Xt1) 4.23 0.61 มาก 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) 

2. การบรกิารที่ด ี(X2) 

3. การพัฒนาตนเอง (X3) 

4. การทำงานเป็นทีม (X4) 

4.23 

4.20 

4.20 

4.17 

0.64 

0.65 

0.65 

0.68 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2 สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) 4.20 0.65 มาก 

1. การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 

2. การสื่อสารและการจูงใจ (X6) 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 

4. การมวีสิัยทัศน ์(X8) 

4.18 

4.17 

4.19 

4.26 

0.68 

0.68 

0.72 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

โดยภาพรวม (Xt) 4.21 0.61 มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยในดา้นสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก (X� = 4.23,  

S.D. = .61) และสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับมาก (X� = 4.20, S.D. = .65) 

ตาราง 8 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

            สกลนคร จำแนกเป็นรายดา้น 
 

ขอ้ สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน  

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1. สมรรถนะหลัก 4.23 0.64 มาก 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) 4.23 0.64 มาก 

1 ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผนปฏบิัติงาน

สอดคลอ้งกับนโยบายและภารกจิ 4.22 0.80 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

ขอ้ สมรรถนะของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ค่าสถติิ (n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

2 การนำนวัตกรรมมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

การปฏิบัติงาน 

4.14 0.77 มาก 

3 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกจิ 4.24 0.83 มาก 

4 การปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติงาน 4.30 0.77 มาก 

5 การใชค้วามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนางาน 4.25 0.80 มาก 

   1.2 การบรกิารที่ด ี(X2) 4.20 0.65 มาก 

6 การจัดระบบการให้บรกิารบนพื้นฐานของขอ้มูล 

ความต้องการ 

4.23 0.75 มาก 

7 ความรวดเร็วและความเสมอภาคในการให้บรกิาร 4.18 0.81 มาก 

8 การศึกษาผลการให้บรกิารเพื่อการปรับปรุง 

และพัฒนา 

4.18 0.78 มาก 

9 การประเมินความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 4.12 0.85 มาก 

10 ความต้ังใจ และเต็มใจ ในการให้บรกิาร 4.26 0.82 มาก 

   1.3 การพัฒนาตนเอง (X3) 4.20 0.65 มาก 

11 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 4.18 0.78 มาก 

12 การเลอืกใชแ้หล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย 4.16 0.81 มาก 

13 การศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมดว้ยวิธทีี่หลากหลาย 4.30 0.78 มาก 

14 การวิเคราะห์รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อนำไปใชพ้ัฒนางาน 4.22 0.82 มาก 

15 การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการพัฒนางาน 4.15 0.82 มาก 

   1.4 การทำงานเป็นทมี (X4) 4.17 0.68 มาก 

16 การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผูอ้ื่น 4.25 0.78 มาก 

17 การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.26 0.83 มาก 

18 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 4.34 0.75 มาก 

19 การปฏิบัติตนเป็นผูน้ำหรอืผู้ตาม ไดเ้หมาะสม 4.22 0.83 มาก 

20 การส่งเสรมิสนับสนุนให้กำลังใจ ให้เกยีรติผู้อื่น 

ในโอกาสที่เหมาะสม 

4.33 0.71 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ)  
 

ขอ้ สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 4.20 0.65 มาก 

   2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 4.18 0.68 มาก 

21 การวเิคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน/ 

โครงการในความรับผิดชอบ 

4.29 0.72 

มาก 

22 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิารบุคลากร 

ของหน่วยงานตนเอง 

4.14 0.80 

มาก 

23 การวจัิยเพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ 4.17 0.79 มาก 

24 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิารทั่วไป 

ของหน่วยงานตนเอง 

4.07 0.93 

มาก 

25 การจัดระบบตรวจสอบ และควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานตนเอง 

4.20 0.79 

มาก 

   2.2 การสื่อสารและการจูงใจ (x6) 4.17 0.68 มาก 

26 การเป็นผู้นำอภปิราย สรุปประเด็นในการประชุม 4.22 0.84 มาก 

27 การใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อการบรหิาร 4.08 0.86 มาก 

28 การส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน 

4.18 0.84 

มาก 

29 การใหก้ำลังใจ และใหเ้กยีรตผู้ิอื่น  4.18 0.89 มาก 

30 การโนม้นา้วใหผู้้อื่นยอมรับ และเห็นดว้ย 4.17 0.76 มาก 

 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (x7) 4.19 0.72 มาก 

31 การประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทางการศกึษาของหน่วยงานในสังกัด 

4.22 0.82 

มาก 

32 การส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครอืข่าย  

เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร 

4.24 0.74 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ขอ้ สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

33 การนำผลการประเมนิการปฏบิัตงิานมาใช้ในการ

วางแผน เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4.21 0.82 มาก 

34 การจัดระบบการพัฒนาบคุลากร  4.15 0.87 มาก 

35 การจัดทำฐานขอ้มูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  

และความกา้วหนา้ทางวชิาชีพเป็นรายบุคคล 

4.13 0.90 มาก 

4. การมวีสิัยทัศน ์(X8) 4.26 0.65 มาก 

36 การบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และสถาน 

การณ์ปัจจุบัน เพื่อการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

4.27 0.72 มาก 

37 การเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกจิ 

ขององค์กรใหค้รอบคลุมทศิทางการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาสอดคลอ้งกับนโยบายหน่วยงานตน้สังกัด 

4.24 0.73 มาก 

38 การใช้กระบวนการมสี่วนร่วม เพื่อเปดิโอกาสให้

บุคลากรร่วมกันกำหนดวสิัยทัศน์ขององค์กร 

4.21 0.79 มาก 

39 การกำหนดแนวคดิ ทิศทางการปฏบิัตงิาน 

ที่กวา้งไกล ทันสมัย  

4.33 0.80 มาก 

40 การปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน์ใหเ้หมาะสมกับสภาพ 

ที่เปลี่ยนแปลง 

4.24 0.79 มาก 

 โดยภาพรวม (Xt2) 4.20 0.65 มาก 

 จากตาราง 8 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร สมรรถนะประจำสายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X�= 4.20) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับจากมาก 

ไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X�= 4.26) 2) ดา้นการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X�= 4.19) 3) ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X�= 4.18) 4) ดา้นการสื่อสาร

และการจูงใจ (X�= 4.17)  
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   2.2 ประสทิธผิลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอนรายดา้น 

ปรากฎดังตาราง 8-13 

ตาราง 9 ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร  

            โดยภาพรวม (Y) 
 

ดา้น ประสทิธผิลของโรงเรยีน 
ค่าสถติ ิ(n=333) 

แปลความหมาย 
X� S.D. 

1 งานวิชาการ ( Y1) 4.23 0.72 มาก 

2 งานงบประมาณ (Y2) 4.13 0.66 มาก 

3 งานบรหิารงานบุคคล (Y3) 4.10 0.69 มาก 

4 งานบรหิารงานทั่วไป (Y4) 4.16 0.67 มาก 

โดยภาพรวม (Y) 4.15 0.62 มาก 

 จากตาราง 9 การวเิคราะห์ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X�= 4.15) เมื่อพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) งานวชิาการ (X�= 4.23) 2) งานบรหิารทั่วไป (X�= 4.16)  

3) งานงบประมาณ (X�= 4.13) และ 4) งานบรหิารงานบุคคล (X�= 4.10) ตามลำดับ   

ตาราง 10 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร   

             งานวิชาการ (Y1) 
 

ขอ้ งานวิชาการ 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

 

X� 
S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนได้เรยีนรูแ้ละได้

ทำงานร่วมกันโดยเนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

4.31 0.78 มาก 

2 การจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

กับสภาพปัญหาชุมชน สังคม และภูมปิัญญา 

4.15 0.90 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขอ้ งานวิชาการ 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

 

X� 
S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนได้เรยีนรู้ 

และไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.31 0.78 มาก 

2 การจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

กับสภาพปัญหาชุมชน สังคม และภูมปิัญญา 

4.15 0.90 มาก 

3 การวางแผนจัดการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกับ

หลักสูตรของสถานศึกษา 

4.18 0.94 มาก 

4 การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสริมใหก้ับ 

นักเรยีนที่มปีัญหาในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

4.29 0.80 มาก 

5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างสม่ำเสมอ 

4.20 0.92 มาก 

6 การจัดทำรายงานประจำปเีสนอหน่วยงาน 

ตน้สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4.27 0.82 มาก 

7 การส่งเสรมิความรูด้้านวิชาการที่ชุมชน 

ตอ้งการอย่างต่อเนื่อง 

4.18 0.88 มาก 

8 การนเิทศติดตามผลงานการดำเนนิงาน 

การจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

4.27 0.84 มาก 

 โดยภาพรวม 4.23 0.72 มาก 

 จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X�=4.23) เมื่อพจิารณา

รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก  

คอื1) การส่งเสริมการเรยีนใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้ผู้เรยีน 

เป็นสำคัญ (X�=4.31) 2) การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสรมิใหก้ับนักเรยีนที่มปีัญหา 

ในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (X�= 4.29) 3) การจัดทำรายงานประจำปเีสนอหน่วยงานตน้

สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (X�= 4.27) ตามลำดับ 
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ตาราง 11 ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

             งานงบประมาณ (Y2) 
 

ขอ้ งานงบประมาณ 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

9 การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา รวมทั้งดูแล

บุคลากร การเงิน พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีน 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ 

4.26 0.76 มาก 

10 การดูแล บำรุงรักษา ใช้ และ จัดหา รวมทัง้การหา

รายไดจ้ากการบรกิารของโรงเรยีน ที่ไม่ขัดหรอื 

แยง้กับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกจิหลัก 

ของโรงเรยีน 

4.11 0.89 มาก 

11 การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจายอำนาจ 

และมอบอำนาจ 

4.19 0.82 มาก 

12 การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเสนอขอจัดตั้ง

งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน 

4.14 0.86 มาก 

13 การจัดทำเอกสาร หลักฐานดา้นการรับจ่ายเงนิ 

และบัญชีอย่างถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน 

4.13 0.83 มาก 

14 การตรวจสอบการใช้จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

4.05 0.88 มาก 

15 การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผล  

การดำเนนิงานเป็นประจำและเป็นปัจจุบัน 

4.00 0.81 มาก 

 โดยภาพรวม 4.13 0.66 มาก 

 จากตาราง 11 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.13)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ 1) การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งดูแลบุคลากร การเงิน 

พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ (X�= 4.26) 
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2) การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (X�=4.19)  

และ 3) การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเสนอขอจัดตัง้งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน 

(X�=4.14) ตามลำดับ 

ตาราง 12 ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

             งานบริหารงานบุคคล (Y3) 

ขอ้ งานบรหิารงานบุคคล 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

16 การพจิารณาความดี ความชอบของบุคลากร 

ในโรงเรยีน ดว้ยความยุตธิรรมโปร่งใส  

4.00 0.89 มาก 

17 บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิให้มคีวามรู้ความสามารถ

และทักษะในการจัดการเรยีนการสอน 

4.18 0.76 มาก 

18 มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนที่สอดคลอ้งกับ

กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ที่คณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พื้นฐานกำหนด 

4.23 0.78 มาก 

19 มกีารจัดทำมาตรฐานภาระงานในโรงเรยีน 4.14 0.80 มาก 

20 มกีารยกย่อง เชิดชูเกยีรต ิครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา ที่มผีลงานดเีด่นเป็นประจักษ์ 

4.00 0.88 มาก 

21 ผู้บรหิารปฏบิัตตินเป็นตัวอย่างที่ดต่ีอ

ผู้ใตบ้ังคับบัญชา  

4.09 0.89 มาก 

22 ผู้บรหิารส่งเสรมิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการ 

ศกึษาต่อการพัฒนาและวิจัย ตามแนวทาง 

ของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

4.07 0.91 มาก 

 โดยภาพรวม 4.10 0.69 มาก 

 จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานบรหิารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.10)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ 1) มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนที่สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บังคับ  
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ที่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานกำหนด (X�=4.23)  2) บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิใหม้ี 

ความรู ้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรยีนการสอน (X�=4.18) และ 3) มกีาร

จัดทำมาตรฐานภาระงานในโรงเรียน (X�=4.14) ตามลำดับ 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

             เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร งานบรหิารทั่วไป (Y4) 

ขอ้ งานบริหารทั่วไป 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล

ความหมาย 

23 การส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา 

มสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา  

4.21 0.78 มาก 

24 การจัดทำแผนปฏบิัติงานร่วมกับองค์กรชุมชน  

เอกชนองค์กรวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

สถาบันการศกึษาทางศาสนา  

4.20 0.80 มาก 

25 การจัดกจิกรรมประชาธปิไตย และส่งเสรมิ 

ในดา้นของคุณธรรม จรยิธรรม ในโรงเรียน 

4.05 0.87 มาก 

26 การจัดกจิกรรมกฬีาและนันทนาการสำหรับชุมชน 4.08 0.80 มาก 

27 การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรยีน  

เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

4.12 0.87 มาก 

28 การประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรยีน ให้ชุมชน 

ไดรั้บทราบ 

4.13 0.78 มาก 

29 การจัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการและ

กจิกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนอย่างทั่วถงึ 

4.27 0.81 มาก 

30 การประเมนิผลการดำเนนิงานบรหิารทั่วไป 

อย่างถูกตอ้ง 

 

4.20 

 

0.84 

 

มาก 

 โดยภาพรวม 4.16 0.67 มาก 

 จากตาราง 13 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานบรหิารทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.16)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  
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3 ลำดับแรก คือ 1) การจัดกิจกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการและกจิกรรมอื่น ๆ  

เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ (X�=4.27) 2) การส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา 

มสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา (X�=4.21) 3) การจัดทำแผนปฏบิัตงิานร่วมกับองค์กรชุมชน 

เอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถาบันการศกึษาทางศาสนา (X�=4.20) 

ตามลำดับ 

   2.3 การเปรยีบเทยีบ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัตงิาน ปรากฏดังตาราง 14-18 

ตาราง 14 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง 

สมรรถนะของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ตำแหน่ง 

t Sig. 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

(n=106) 

ครูผู้สอน 

(n=227) 

X� S.D. X� S.D. 

1. สมรรถนะหลัก 4.21 .61 4.21 0.61 7.65** .00 

  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.28 .63 4.21 0.65 6.33** .00 

  1.2 การบรกิารที่ดี 4.19 .60 4.20 0.67 9.61** .00 

  1.3 การพัฒนาตนเอง 4.21 .60 4.20 0.67 7.17** .00 

  1.4 การทำงานเป็นทมี 4.26 .68 4.30 0.65 5.12** .00 

2. สมรรถนะประจำสายงาน       

  2.1 การวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

4.20 .70 4.17 0.67 5.36** .00 

  2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 4.18 .73 4.18 0.67 6.12** .00 

  2.3 การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 

4.15 .75 4.21 0.67 6.90** .00 

  2.4 การมีวิสัยทัศน์ 4.21 .67 4.28 0.64 7.89** .00 

โดยภาพรวม 4.20 .61 4.21 0.61 7.48** .00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 14 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน  

มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

ตาราง 15 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. สมรรถนะหลัก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

15.558 

33.379 

48.937 

2 

330 

332 

7.779 

.095 

82.034** .00 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.546 

52.312 

71.858 

2 

330 

332 

9.773 

.149 

65.761** .00 

   1.2 การบรกิารที่ดี ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

17.407 

53.659 

71.066 

      2 

330 

332 

     

8.704 

.152 

57.095** .00 

   1.3 การพัฒนาตนเอง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

12.746 

41.910 

54.656 

2 

330 

332 

6.373 

.119 

53.526** .00 

   1.4 การทำงานเป็นทมี ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.686 

43.818 

57.504 

2 

330 

332 

6.843 

.124 

54.973** .00 

2. สมรรถนะประจำ 

สายงาน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.901 

56.029 

69.929 

2 

330 

332 

6.950 

.159 

43.665** .00 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

   2.1 การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.901 

56.029 

69.929 

2 

330 

332 

6.950 

.159 

43.665** .00 

   2.2 การสื่อสาร 

และการจูงใจ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

29.586 

79.781 

109.366 

2 

330 

332 

14.793 

.227 

65.268** .00 

   2.3 การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

30.726 

57.025 

87.751 

2 

330 

332 

15.363 

.162 

94.833** .00 

   2.4 การมวีสิัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.690 

49.677 

68.367 

2 

330 

332 

9.345 

.141 

66.217** .00 

 

โดยภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.756 

39.149 

57.904 

2 

330 

332 

9.378 

.111 

84.319** .00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 15 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ โดยภาพรวมและ 

รายด้านและรายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ผู้วิจัยจงึทำการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 
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ตาราง 16 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสมรรถนะของผู้บรหิาร 

              โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครจำแนกตาม 

              ขนาดของโรงเรียน  
 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

   1.4 การพัฒนา

ตนเอง 

Scheffe’ 

 X� 4.38 3.99 4.38 

เล็ก 4.38 - .39* -.00 

กลาง 3.99 - - -.39* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.38 - - - 

2. สมรรถนะประจำ 

สายงาน 

 Scheffe’ 

 X� 4.46 3.93 4.41 

เล็ก 4.46 - .53* .05 

กลาง 3.93 - - -.48* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.41 - - - 

   2.1 การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ 

Scheffe’ 

 X� 4.31 3.95 4.38 

เล็ก 4.31 - .36* -.07 

กลาง 3.95 - - -.43* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.38 - - - 

   2.2 การสื่อสาร

และการจูงใจ 

Scheffe’ 

 X� 4.53 3.93 4.48 

เล็ก 4.53 - .60* .05 

กลาง 3.93 - - -.55* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.48 - - - 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

    2.3 การพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากร 

 

Scheffe’ 

 X̅ 4.58 3.95 4.50 

เล็ก 4.58 - .63* .08 

กลาง 3.95 - - -.55* 

ใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 
4.50 - - - 

   2.4 การมี

วสิัยทัศน์ 

Scheffe’ 

 X� 4.43 3.90 4.27 

เล็ก 4.43 - .53* .16* 

กลาง 3.90 - - -.37* 

ใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 4.27 - - - 

โดยรวม 

 

Scheffe’ 

 X� 4.47 3.98 4.41 
เล็ก 4.47 - .49* .06 

กลาง 3.98 - - -.43* 

ใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 4.41 - - - 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 จากตาราง 16 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ขนาดของโรงเรยีน  

โดยภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย สมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ พัฒนาตนเอง สมรรถนะ

ประจำสายงาน ไดแ้ก่ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ การมวีสิัยทัศน์ พบว่า ผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน 

โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น สูงกว่า  ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีน 

ขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า  
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ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05  

ตาราง 17 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตาม 

             ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. สมรรถนะหลัก 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.854 

35.083 

48.937 

2 

330 

332 

6.927 

.100 

69.499** .00 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.733 

61.126 

71.858 

2 

330 

332 

5.366 

.174 

30.902** .00 

   1.2 การบรกิารที่ดี ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.859 

51.207 

71.066 

2 

330 

332 

9.929 

.145 

68.255** .00 

   1.3 การพัฒนาตนเอง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.581 

45.075 

54.656 

 

2 

330 

332 

 

4.791 

.128 

37.410** .00 

   1.4 การทำงาน 

เป็นทีม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

16.653 

40.851 

57.504 

2 

330 

332 

8.326 

.116 

71.745** .00 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

2. สมรรถนะประจำ

สายงาน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.587 

53.605 

72.192 

2 

330 

332 

9.293 

.152 

61.026** .00 

   2.1 การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.972 

57.957 

69.929 

2 

330 

332 

5.986 

.165 

36.357** .00 

   2.2 การสื่อสาร 

และการจูงใจ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.660 

89.706 

109.366 

2 

330 

332 

9.830 

.255 

38.572** .00 

   2.3 การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

22.735 

65.016 

87.751 

2 

330 

332 

11.367 

.185 

61.543** .00 

   2.4 การมวีสิัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

23.372 

44.995 

68.367 

2 

330 

332 

11.686 

.128 

91.419** .00 

 

โดยภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

16.068 

41.836 

57.904 

2 

330 

332 

8.034 

.119 

67.596** .00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 จากตาราง 17 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ขนาดของโรงเรยีน  

โดยภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย สมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ พัฒนาตนเอง สมรรถนะ

ประจำสายงาน ไดแ้ก่ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ การมวีสิัยทัศน์ พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็นสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีน 

ขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกวา่ 
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ผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05  

ตาราง 18 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็นสมรรถนะของผู้บรหิาร 

             โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตาม 

             ขนาดของโรงเรยีนและประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

งานวิชาการ 

Scheffe’ 

 X� 4.42 4.10 4.25 

เล็ก 4.42 - 0.32* 0.17 

กลาง 4.10 - - -0.15 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.25 - - - 

งานงบประมาณ 

Scheffe’ 

 X� 4.18 3.99 4.20 

เล็ก 4.18 - 0.19 -0.02 

กลาง 3.99 - - -0.21* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.20 - - - 

งานบรหิารงาน

บุคคล 

LSD. 

 X� 4.14 3.90 4.22 

เล็ก 4.14 - .63* .14 

กลาง 3.90 - - -.49* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.22 - - - 

งานบรหิาร

ทั่วไป 

LSD. 

 X� 4.19 3.97 4.27 

เล็ก 4.19 - 0.22* -0.08 

กลาง 3.97 - - -0.30* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.27 - - - 
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ตาราง 19 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็นสมรรถนะของผู้บรหิาร 

              โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตาม 

              ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน  
 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

โรงเรยีน 

 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏบิัตงิาน 

นอ้ยกว่า 10 ป ี
10-20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

X� 4.38 4.02 4.47 

1. สมรรถนะหลัก นอ้ยกว่า 10 ปี 4.38 - .36* -.09* 

10-20 ปี 4.02 - - -.45* 

มากกว่า 20 ปี 4.47 -  - 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

 X� 4.40 4.10 4.52 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.40 - .30* -.12 

10-20 ปี 4.10 - - -.42* 

มากกว่า 20 ปี 4.52 - - - 

   1.2 การบรกิารที่ดี  X� 4.40 3.96 4.48 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.40 - .44* -.08 

10-20 ปี 3.96 - - -.52* 

มากกว่า 20 ปี 4.48 - - - 

   1.3 การพัฒนาตนเอง  X� 4.37 4.07 4.45 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.37 - .30* -.08 

10-20 ปี 4.07 - - -.38* 

มากกว่า 20 ปี 4.45 - - - 

   1.4 การทำงานเป็นทีม  X� 4.35 3.94 4.42 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.35 - .41* -.07 

10-20 ปี 3.94 - - -.48* 

มากกว่า 20 ปี 4.42 - - - 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

โรงเรยีน 

 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏบิัตงิาน 

นอ้ยกว่า 10 ป ี
10-20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

X� 4.32 3.94 4.49 

2. สมรรถนะประจำสายงาน นอ้ยกว่า 10 ปี 4.32 - .38* -.17* 

10-20 ปี 3.94 - - -.55* 

มากกว่า 20 ปี 4.49 - - - 

   2.1 การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

 

 X� 4.20 3.98 4.45 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.20 - .22* -.25* 

10-20 ปี 3.98 - - -.47* 

มากกว่า 20 ปี 4.45 - - - 

   2.2 การสื่อสาร 

และการจูงใจ 

 X� 4.33 3.98 4.56 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.33 - .35* -.23* 

10-20 ปี 3.98 - - -.58* 

มากกว่า 20 ปี 4.56 - - - 

   2.3 การพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร 

 X� 4.40 3.98 4.58 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.40 - .42* -.18* 

10-20 ปี 3.98 - - -.60* 

มากกว่า 20 ปี 4.58 - - - 

   2.4 การมวีสิัยทัศน์  X� 4.34 3.83 4.38 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.34 - .51 -.04 

10-20 ปี 3.83 - - -.55* 

มากกว่า 20 ปี 4.38 - - - 

โดยรวม 

 

 

 X� 4.35 3.98 4.48 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.35 - .37* -.13* 

10-20 ปี 3.98 - - -.50* 

มากกว่า 20 ปี 4.48 - - - 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 19 ความคดิเห็นเกีย่วกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ไดแ้ก่  

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานน้อยกว่า 10 ป ีมคีวาม

คดิเห็น สูงกว่า  ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ี

แต่มีความคิดเห็น ต่ำกว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

มากกว่า 20 ป ีผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 10-20 ป ี

มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

มากกว่า 20 ป ีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ บรกิารที่ด ีพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทมี ผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็น  

สูงกว่า  ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ี

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีความคิดเห็น  

ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน มากกว่า 20 ป ี

และการมวีสิัยทัศน์ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน  

10-20 ป ีมคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิาน มากกว่า 20 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   2.3. การเปรยีบเทยีบ ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

สภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณใ์นการปฏบิัตงิาน ปรากฏ 

ดังตาราง 20-22 
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ตาราง 20 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง 

 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

สภาพการดำรงตำแหน่ง 

t Sig. 
ผู้บรหิารโรงเรยีน 

(n=106) 

ครูผ้สอน 

(n=227) 

X� S.D. X� S.D. 

งานวิชาการ 4.21 0.75 4.24 0.71 -0.37 0.71 

งานงบประมาณ 4.10 0.62 4.14 0.68 -0.59 0.55 

งานบรหิารงานบุคคล 4.04 0.66 4.13 0.70 -1.08 0.28 

งานบรหิารทั่วไป 4.13 0.50 4.17 0.73 -0.50 0.62 

โดยภาพรวม 4.12 0.58 4.17 0.64 -0.69 0.49 

 จากตาราง 20  ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม 

และรายดา้นไม่แตกต่างกัน 

ตาราง 21 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
 

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. งานวชิาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.85 

168.75 

172.60 

2 

330 

332 

1.93 

0.51 

  

3.77* 

  

  

0.02 

  

  

2. งานงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

33.617 

60.279 

93.896 

2 

330 

332 

1.63 

0.43 

  

3.83* 

  

  

0.02 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

3. งานบรหิารงาน 

บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

27.898 

68.590 

96.487 

2 

330 

332 

3.35 

0.46 

  

7.34** 

  

  

0.00 

  

  

4. งานบรหิาร

ทั่วไป 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.27 

140.91 

144.18 

2 

330 

332 

3.18 

0.43 

  

7.42** 

  

  

0.00 

  

  

โดยภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

24.296 

45.938 

70.234 

2 

330 

332 

2.23 

0.38 

  

5.91** 

  

  

0.00 

  

  

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 21 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนครจำแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่างานบรหิารงาน

บุคคลและงานบรหิารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ส่วนงาน

วชิาการและงบประมาณแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทำการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความ

เหมาะสม 
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ตาราง 22 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็น ประสทิธผิลโรงเรยีน  

              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร จำแนกตามขนาด 

              ของโรงเรียนเป็นรายคู่  

ประสิทธิผล

โรงเรียน 

วิธกีาร

เปรยีบเทียบ 

ขนาดของ

โรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ 

งานวิชาการ 

Scheffe’ 

 X� 4.42 4.10 4.25 

เล็ก 4.42 - 0.32* 0.17 

กลาง 4.10 - - -0.15 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.25 - - - 

งานงบประมาณ 

Scheffe’ 

 X� 4.18 3.99 4.20 

เล็ก 4.18 - 0.19 -0.02 

กลาง 3.99 - - -0.21* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.20 - - - 

งานบรหิารงาน

บุคคล 

LSD. 

 X� 4.14 3.90 4.22 

เล็ก 4.14 - .63* .14 

กลาง 3.90 - - -.49* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.22 - - - 

งานบรหิาร

ทั่วไป 

LSD. 

 X� 4.19 3.97 4.27 

เล็ก 4.19 - 0.22* -0.08 

กลาง 3.97 - - -0.30* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.27 - - - 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ประสิทธผิล

โรงเรยีน 

วิธกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ 

โดยภาพรวม 

LSD. 

 X� 4.23 3.99 4.24 

เล็ก 4.23 - .37* -0.09 

กลาง 3.99 - - -.46* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 4.24 - - - 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 จากตาราง 22 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็น

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของ

โรงเรยีน ประสทิธผิลโรงเรียนงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีน

ขนาดเล็กสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษและโรงเรียน

ขนาดกลาง ประสทิธผิลโรงเรยีนงานงบประมาณ พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน

โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษสูงกว่าผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดเล็ก 

และโรงเรยีนขนาดกลาง ประสทิธผิลโรงเรยีนงานบรหิารงานบุคคล พบว่า ผู้บรหิาร

โรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน

โรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง ประสทิธผิลโรงเรยีนงานบริหารทั่วไป พบว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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ตาราง 23 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 

 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. งานวชิาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม 

5.83 

166.78 

172.60 

2 

330 

332 

2.91 

0.51 

5.76** 0.00 

2. งานงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.28 

135.90 

144.18 

2 

330 

332 

4.14 

0.41 

10.05** 0.00 

3. งานบรหิารงาน 

   บุคคล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.37 

147.77 

157.14 

2 

330 

332 

4.69 

0.45 

10.46** 0.00 

4. งานบรหิารทั่วไป 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.54 

136.23 

147.77 

2 

330 

332 

5.77 

0.41 

13.98** 0.00 

โดยภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.16 

120.91 

129.07 

2 

330 

332 

4.08 

0.37 

11.14** 0.00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 23 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ผู้วิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

รายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 
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ตาราง 24 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ประสทิธผิลโรงเรยีน  

              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนครจำแนกตาม 

              ประสบการณ์ ในการปฏบิัตงิาน  

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิาน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิาน 

 

นอ้ย

กว่า 

10 ปี 

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

งานวิชาการ 

LSD. 

 X� 4.41 4.13 4.16 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.41 - 0.29* 0.25* 

10-20 ปี 4.13 -  -0.04 

มากกว่า 20 ปี 4.16 - - - 

งานงบประมาณ 

Scheffe’ 

 X� 4.28 3.96 4.27 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.28 - 0.32* 0.01 

10-20 ปี 3.96 -  -0.31* 

มากกว่า 20 ปี 4.27 - - - 

งานบรหิารงาน

บุคคล 
Scheffe’ 

 X  
4.30 3.93 4.18 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.30 - 0.37* 0.12 

10-20 ปี 3.93 -  -0.25* 

มากกว่า 20 ปี 4.18 - - - 

งานบรหิาร

ทั่วไป 
Scheffe’ 

 X� 4.37 3.39 4.24 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.37 - 0.41* 0.13 

10-20 ปี 3.97 -  -0.28* 

มากกว่า 20 ปี 4.24 - - - 

โดยภาพรวม 

LSD. 

 X� 4.30 3.93 4.18 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.30 - 0.37* 0.12 

10-20 ปี 3.93 -  -0.25* 

มากกว่า 20 ปี 4.18 - - - 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 24 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็น

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ประสทิธผิลโรงเรยีนงานวชิาการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีน

และครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ปสีูงกว่าผู้บรหิาร

โรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ปี 

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 10-20 ป ีประสทิธผิลโรงเรยีนงานงบประมาณ พบว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ี

สูงกว่าผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 

20 ปแีละประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีประสทิธผิลโรงเรยีนงานบรหิารงาน

บุคคล พบวา่ ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณใ์นการปฏบิัตงิาน

นอ้ยกว่า 10 ปสีูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ป ีและประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน 10-20 ป ีประสทิธผิล

โรงเรยีนงานบริหารทั่วไป พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัตงิานนอ้ยกว่า 10 ปสีูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ปแีละประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ี

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   2.4 การศกึษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ผลปรากฏดังตาราง 25 
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ตาราง 25 ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สันสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน  
 

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Yt Y1 Y2 Y3 Y4 

Xt 1              

X1 .901** 1                        

X2 .910** .867** 1                      

X3 .911** .853** .827** 1                    

X4 .909** .775** .813** .818** 1                  

X5 .926** .782** .805** .804** .794** 1                

X6 .932** .771** .787** .804** .812** .903** 1              

X7 .930** .792** .803** .766** .827** .863** .898** 1            

X8 .937** .802** .801** .843** .849** .851** .872** .875** 1          

Yt .791** .705** .710** .741** .696** .685** .765** .752** .763** 1        

Y1 .878** .771** .815** .799** .811** .767** .821** .823** .849** .851** 1      

Y2 .664** .581** .587** .604** .572** .589** .659** .651** .640** .938** .711** 1    

Y3 .695** .626** .625** .664** .601** .596** .682** .659** .658** .950** .740** .870** 1  

Y4 .635** .581** .550** .624** .541** .535** .619** .598** .625** .913** .634** .852** .860** 1 
 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01

132 
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 จากตางราง 25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร

โดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rXtYt =0.791)  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

  ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บรหิารโรงเรียนโดยรวม (Xt1)  

กับประสทิธผิลโรงเรยีนโดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง  

(rxt1Yt =0.767) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บรหิารโรงเรยีน 

(Xt1) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานวชิาการ (Y1) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rXt1Y1= 0.827) 

  ความสัมพันธ์รายดา้นย่อยของสมรรถนะหลักกับประสิทธผิลโรงเรยีน

โดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงขึ้นไป คอื ด้านบรกิารที่ดี (X2)  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX2Yt =0.710) และ ด้านพัฒนาตนเอง (X3)  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX3Yt =0.741)  

  ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะประจำสายงานของผู้บรหิารโรงเรยีน

โดยรวม (Xt2) กับประสทิธผิลโรงเรยีนโดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูง (rXtYt =0.778) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะประจำสายงานของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน (Xt2) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานวิชาการ 

(Y1) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  

(rXt2Y1= 0.855) 

  ความสัมพันธ์รายดา้นย่อยของสมรรถนะประจำสายงานกับประสทิธผิล 

โรงเรยีนโดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงขึ้นไป คอื ดา้นการ

สื่อสารและการจูงใจ (X6) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX6Yt =0.765)  

ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง  

(rX7Yt =0.752) และ ด้านการมีวสิัยทัศน์ (X8) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง  

(rX8Yt =0.763) 

  ดังนั้น จึงสอดคลอ้งกับสมมตฐิานขอ้ที่ 5 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก” 
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ตาราง 26 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

              ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร ด้านงานวชิาการ (Y1) 
 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานวชิาการ (Y1) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก  .857** สูง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .771** สูง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .815** สูง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .799** สูง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .811** สูง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน  .855** สูง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .767** สูง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .821** สูง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .823** สูง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .849** สูง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .878** สูง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 26 ความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  ด้านงาน

วชิาการ (Y1) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง (RXtY1=0.878**) 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็น 

รายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายด้านมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกับ

ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนดา้นงานวิชาการ (Y1) ดังนี้ สมรรถนะด้านการมวีสิัยทัศน์ 

(X8) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงสุด (RX8Y1=0.849**) และด้านการวเิคราะห์

และสังเคราะห์ (X5) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y1=0.767**)  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 27 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

             ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             สกลนคร ด้านงานงบประมาณ (Y2) 
 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานงบประมาณ (Y2) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก (Xt1) .629** ปานกลาง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .581** ปานกลาง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .587** ปานกลาง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .604** ปานกลาง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .572** ปานกลาง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) .666** ปานกลาง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .589** ปานกลาง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .659** ปานกลาง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .651** ปานกลาง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .640** ปานกลาง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .664** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 27 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ดา้นงบประมาณ (Y2) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(RXtY2=0.664**) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายดา้นมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลการบริหารโรงเรียนดา้นงานงบประมาณ (Y2) ดังนี้ 

สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงสุด 

(RX6Y2=0.849**)  และดา้นการทำงานเป็นทมี (X4) มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

อยู่ในระดับต่ำสุด (RX4Y2=0.572**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 



136 

ตาราง 28 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

              ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร ด้านงานบรหิารงานบุคคล (Y3) 
 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานบรหิารงานบุคคล (Y3) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก  .675** ปานกลาง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .626** ปานกลาง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .625** ปานกลาง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .664** ปานกลาง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .601** ปานกลาง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน  .681** ปานกลาง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .596** ปานกลาง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .682** ปานกลาง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .659** ปานกลาง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .658** ปานกลาง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .695** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 28 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ดา้นบรหิารงานบุคคล (Y3) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปาน

กลาง (RXtY3=0.695**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายดา้นมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกบัประสทิธผิลการบริหารโรงเรียนดา้นบรหิารงานบุคคล (Y3)  

ดังนี้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ

สูงสุด (RX6Y3=0.682**) และดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) มคีวามสัมพันธ์กัน

ทางบวกอยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y3=0.596**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
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อยู่ในหัวขอ้ศึกษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
 

ตาราง 29 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

              ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร  ดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y4) 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y4) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก (Xt1) .616** ปานกลาง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .581** ปานกลาง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .550** ปานกลาง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .624** ปานกลาง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .541** ปานกลาง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) .623** ปานกลาง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .535** ปานกลาง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .619** ปานกลาง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .598** ปานกลาง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .625** ปานกลาง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .635** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 29 ความสัมพันธ์ระหวา่งสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(RXtY3=0.635**) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายดา้นมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลการบริหารโรงเรียนดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y) ดังนี้ 

สมรรถนะด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8) มคีวามสมัพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงสุด  

(RX8Y4=0.625**) และด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก
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อยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y4=0.535**) อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.685 ถงึ 0.765 อยู่ในหัวขอ้ศกึษาสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร 

ตาราง 30 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธิผล 

              โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน (X) 

ประสทิธผิลโรงเรยีน (Y) 
ปร

ะส
ทิธ

ผิล
โร

งเ
รยี

นโ
ดย

รว
ม 

(Y
t) 

ดา้
นง

าน
วชิ

าก
าร

 (Y
1) 

ดา้
นง

าน
งป

ระ
มา

ณ
 (Y

2)
 

ดา้
นง

าน
บร

หิา
รง

าน
บุค

คล
  (

Y 3
) 

ดา้
นง

าน
บร

หิา
รท

ั่วไ
ป 

 (Y
4)

 

1. สมรรถนะหลัก (Xt1) สูง 

(0.765) 

สูง 

(0.857) 

ปานกลาง 

(0.629) 

ปานกลาง 

(0.675) 

ปานกลาง 

(0.616) 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(X1) 

ปานกลาง 

(0.705) 

สูง 

(0.771) 

ปานกลาง 

(0.581) 

ปานกลาง 

(0.626) 

ปานกลาง 

(0.581) 

   1.2 บรกิารที่ด ี(X2) สูง 

(0.710) 

สูง 

(0.815) 

ปานกลาง 

(0.587) 

ปานกลาง 

(0.625) 

ปานกลาง 

(0.550) 

   1.3 พัฒนาตนเอง (X3) สูง 

(0.741) 

สูง 

(0.799) 

ปานกลาง 

(0.604) 

ปานกลาง 

(0.664) 

ปานกลาง 

(0.624) 

   1.4 การทำงานเป็นทีม 

(X4) 

ปานกลาง 

(0.696) 

สูง 

(0.811) 

ปานกลาง 

(0.572) 

ปานกลาง 

(0.601) 

ปานกลาง 

(0.541) 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน (X) 

ประสทิธผิลโรงเรยีน (Y) 

ปร
ะส

ทิธ
ผิล

โร
งเ

รยี
นโ

ดย
รว

ม 
(Y

t) 

ดา้
นง

าน
วชิ

าก
าร

 (Y
1) 

ดา้
นง

าน
งป

ระ
มา

ณ
 (Y

2)
 

ดา้
นง

าน
บร

หิา
รง

าน
บุค

คล
  (

Y 3
) 

ดา้
นง

าน
บร

หิา
รท

ั่วไ
ป 

 (Y
4)

 

2. สมรรถนะประจำ 

สายงาน (Xt2) 

สูง 

(0.778) 

สูง 

(0.855) 

ปานกลาง 

(0.666) 

ปานกลาง 

(0.681) 

ปานกลาง 

(0.623) 

  5) การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) 

ปานกลาง 

(0.685) 

สูง 

(0.767) 

ปานกลาง 

(0.589) 

ปานกลาง 

(0.596) 

ปานกลาง 

(0.535) 

  6) การสื่อสารและการ 

จูงใจ (X6) 

สูง 

(0.765) 

สูง 

(0.821) 

ปานกลาง 

(0.659) 

ปานกลาง 

(0.682) 

ปานกลาง 

(0.619) 

  7) การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) 

สูง 

(0.752) 

สูง 

(0.823) 

ปานกลาง 

(0.651) 

ปานกลาง 

(0.659) 

ปานกลาง 

(0.598) 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) สูง 

(0.763) 

สูง 

(0.849) 

ปานกลาง 

(0.640) 

ปานกลาง 

(0.658) 

ปานกลาง 

(0.625) 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โดยรวม (Xt) 

สูง 

(0.791) 

สูง 

(0.878) 

ปานกลาง 

(0.664) 

ปานกลาง 

(0.695) 

ปานกลาง 

(0.635) 

 จากตาราง 30 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับสูงอย่างเป็นทางการ คอื 1) ดา้นบรกิารที่ดี (X2)  

2) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) 3) ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) 4) ดา้นการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร (X7) และ 5) ด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

อยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y4=0.535**) อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.685 ถงึ 0.765  
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   2.5 การทดสอบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

ของโรงเรยีน โดยการหาค่าอำนาจพยากรณ์โดยรวม (Y) ปรากฏดังตาราง 

ตาราง 31 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ม ี

             อำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีนโดยรวม (Y)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted  

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การสื่อสารและการ

จูงใจ (X6) 
0.77 0.59 0.58 0.35 0.09 0.39 4.19** 0.00 

การพัฒนาตนเอง 

(X3) 
0.79 0.63 0.63 0.30 0.06 0.31 4.88** 0.00 

การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) 
0.80 0.64 0.64 0.21 0.07 0.25 3.00** 0.00 

การวเิคราะห์และ

สังเคราะห ์(X5) 
0.81 0.66 0.65 0.28 0.08 0.30 3.70** 0.00 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.81 0.66 0.66 0.20 0.08 0.20 2.46** 0.01 

a = 0.865    S.E.est = ± 0.36557 

**  มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ  .01 

 จากตาราง 31 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ดา้น 

ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ไดอ้ย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสาร

และการจูงใจ (X6) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7)  

ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) การมวีสิัยทัศน์ (X8) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.77 ดา้นพัฒนาตนเอง (X3)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.79 ด้านการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร (X7) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.80 ดา้นการ

วเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81  



141 

และด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81  

ซึ่งตัวแปรทัง้ 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 66  

และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ  ไดด้ังนี้ 

   Y′t = 0.865 + 0.35X6 + 0.30X3 + 0.21X7 + 0.28X5 + 0.20X8 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′Yt = 0.39Z6 + 0.0.31Z3 + 0.25Z7 + 0.30Z5 + 0.20Z8 

 ดังนั้น จึงสอดคลอ้งกับสมมตฐิานขอ้ที่ 6 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน

อย่างนอ้ย 1 ดา้น มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร” และการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ประสทิธิผลการ

บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้นปรากฎดังตาราง 32-35 

ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ  

              พยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ดา้นงานวชิาการ (Y1)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.85 0.72 0.72 0.42 0.07 0.37 6.11** 0.00 

บริการที่ด ี(X2) 0.88 0.77 0.77 0.35 0.06 0.31 6.39** 0.00 

การสื่อสารและการ

จูงใจ (X6) 

0.88 0.78 0.78 0.33 0.07 0.31 4.64** 0.00 

การวเิคราะห์ 

และสงัเคราะห์ (X5) 

0.89 0.79 0.79 0.21 0.07 0.20 3.11** 0.00 

การทำงานเป็นทมี 

(X4) 

0.89 0.79 0.79 0.16 0.06 0.15 2.77** 0.01 

a = 0.174   S.E.est = ± 0.33087 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 32 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ดา้น  
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ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานวิชาการ ไดอ้ย่างมนีัยสำคัญทางสถติ ิ

ที่ระดับ .01 จำนวน 5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) ดา้นบรกิารที่ด ี(X2) ด้านการ

สื่อสารและการจูงใจ (X6) ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) และดา้นการทำงาน 

เป็นทมี (X4) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.85 ด้านบรกิารที่ด ี(X2) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.88 ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  0.88 ดา้นการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.89 และด้านการ

ทำงานเป็นทมี (X4) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.89 ซึ่งตัวแปร

ทัง้ 5 ดา้นนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 79 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.33087 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

   Y1 ′ = 0.174 + 0.42X8 + 0.35X2 + 0.33X6 + 0.21X5 + 0.16X4 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

  ZY1 ′ = 0.37Z8 + 0.31Z2 + 0.31Z6 + 0.20Z5 + 0.15Z4 

ตาราง 33 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ 

                พยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานงบประมาณ (Y2)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การสื่อสารและการ 

จูงใจ (X6) 

0.66 0.43 0.43 0.29 0.10 0.30 2.96** 0.00 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.67 0.45 0.45 0.20 0.09 0.19 2.11* 0.04 

การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) 

0.68 0.46 0.45 0.20 0.09 0.21 2.10* 0.04 

a = 1.272   S.E.est = ± 0.48688 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 



143 

 จากตาราง 33 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 3 ดา้น  

ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรียน ด้านงานงบประมาณ ไดอ้ย่างมนีัยสำคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .01 จำนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) และมนีัยสำคัญ 

ทางสถติทิี่ระดับ .05 จำนวน 2 ดา้น  ไดแ้ก่ ด้านการมีวสิัยทัศน์ (X8) และดา้นการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร (X7) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.66 ด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.67 และด้านการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.68 ซึ่งตัวแปร

ทัง้ 3ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรียน ไดร้อ้ยละ 45 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.33087 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

   Y′2 = 0.174 + 0.42X8 + 0.35X2 + 0.33X6 + 0.21X5 + 0.16X4  

  และสามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′2 = 0.37Z8 + 0.31Z2 + 0.31Z6 + 0.20Z5 + 0.15Z4 

ตาราง 34 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ 

              พยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ดา้นงานบุคคล (Y3)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การสื่อสารและการจูงใจ 

(X6) 

0.68 0.47 0.46 0.47 0.11 0.46 4.27** 0.00 

พัฒนาตนเอง (X3) 0.71 0.50 0.50 0.39 0.07 0.37 5.48** 0.00 

การวเิคราะห์และ

สังเคราะห ์(X5) 

0.72 0.52 0.51 0.33 0.10 0.33 3.43** 0.00 

การพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร (X7) 

0.73 0.53 0.52 0.23 0.09 0.24 2.70** 0.01 

a = 0.947   S.E.est = ± 0.47672 
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** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 34 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน  

5 ดา้น ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานงบประมาณ ไดอ้ย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) ดา้นพัฒนา

ตนเอง (X3) ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) และดา้นการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร (X7) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.68  ดา้นพัฒนาตนเอง (X3)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.71 ด้านการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.72  และด้านการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  

0.73 ซึ่งตัวแปรทัง้ 5 ดา้นนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 52 

และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.47672 

   สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

    Y′3 = 0.947 + 0.47X6 + 0.39X3 + 0.33X5 + 0.23X7 

   และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′3 = 0.46Z6 + 0.37Z3 + 0.33Z5 + 0.24Z7 

ตาราง 35 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ   

                พยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานบรหิารงานทัว่ไป (Y4)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.63 0.39 0.39 0.26 0.10 0.25 2.59** 0.01 

พัฒนาตนเอง (X3) 0.65 0.42 0.42 0.34 0.08 0.34 4.18** 0.00 

การสื่อสารและการจูงใจ 

(X6) 

0.66 0.44 0.43 0.44 0.11 0.45 4.21** 0.00 

การวเิคราะห์และ

สังเคราะห ์(X5) 

0.68 0.46 0.45 0.35 0.10 0.35 3.50** 0.00 
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a = 1.242   S.E.est = ± 0.49543 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 35 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 4 ดา้นที่

สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานงบประมาณ ไดอ้ย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ทีร่ะดับ .01 จำนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการ

สื่อสารและการจูงใจ (X6) และดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.63 ด้านพัฒนาตนเอง (X3) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.65 ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.66 และด้านการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.68 ซึ่งตัวแปรทัง้ 

4ดา้นนี้ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 45 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.49543 

   สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

    Y′3 = 1.242 + 0.26X8 + 0.34X3 + 0.44X6 + 0.35X5 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′3 = 0.25Z8 + 0.34Z3 + 0.45Z6 + 0.35Z5 

  ตอนท่ี 3 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   ผลการศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อประสิทธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ทัง้ 8 ด้าน พบว่า  

ม ี5 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ไดแ้ก ่ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) การมวีิสัยทัศน์ (X8) 

   แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ในด้านที่ตอ้งนำไปหา

แนวทางพัฒนา ซึง่ผู้วจัิยนำ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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โรงเรยีน จำนวน 5 ดา้น จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ 

 

ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน จากนัน้จึงนำมาวเิคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางพัฒนา 

ดังนี้ 

    1. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการสื่อสารและการ 

จูงใจ ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ดังคำสัมภาษณ ์ดังนี้ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมอีงค์ความรู้มวีธิกีารและหลักในการ

สื่อสารเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและการจูงใจในโรงเรยีนและองค์กรไวอ้ย่างชัดเจน...” 

      (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมหีลักการสื่อสารที่ดเีพื่อกำหนดเปา้หมาย

ที่ชัดเจน กำหนดผลผลติและผลลัพธ์ และการวัดผลการปฏบิัตงิาน การเทยีบงาน  

การเทยีบวธิปีฏบิัตทิี่ดทีี่สุด (Best Practice) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร  

และการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานใหส้ามารถนำไปปฏบิัตใิหเ้กดิประโยชน์และเกดิ

ประสทิธผิลสูงสุดต่อผู้เรยีน ต่อโรงเรยีน ต่อชุมชนท้องถิ่น...” 

      (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสรมิ สนับสนุนครู นักเรยีน  

ดา้นความคดิสร้างสรรค์ กลา้คดิ กลา้ทำ กลา้แสดงออก เนน้การบรหิารแบบมสี่วนร่วม 

ใหทุ้กฝ่ายไดร่้วมวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นสังคมกัลยาณมติร ทำงานอย่างมคีวามสุข  

มคีวามสามัคค.ี..” 

                                            (วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “ผู้บรหิารโรงเรยีนควรทำความเขา้ใจวัฒนธรรมในปัจจุบัน  

และความทา้ทายที่ตอ้งเผชิญ การสร้างค่านยิมที่ดร่ีวมในองค์กร การวางแผนและการ

สรา้งกลยุทธ์สู่การปฏบิัตงิาน การสร้างการมสี่วนร่วม มอบบทบาทและใหค้วามสำคัญ 

ในฐานะสมาชิกของทมีงาน การสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน เพื่อใหเ้กดิวัฒนธรรม

องค์การ  ตดิตาม  ประเมนิผล  ปรับปรุงและพัฒนางาน...” 

     (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่ม
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ความสำเร็จของงาน...” 

   (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ,์ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้อำนวยการสถานศกึษาตอ้งมจุีดยนื  มทีักษะในการสื่อสาร  

สรา้งความเข้าใจ ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างที่ด ีภายใตคุ้ณธรรม จรยิธรรม ส่งเสรมิประเพณี 

อันดงีามขององค์กร การดำเนนิการ  PLC ใหเ้กดิการใฝ่รู.้..” 

                           (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมเีปา้หมายในการปฏบิัตงิานเพื่อใหง้าน

บรรลุเปา้หมายตามแผนกลยุทธ์...” 

                                  (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมทีักษะในการสื่อสารที่ด ีมอีงค์ความรู้

ใหม่ ๆ อยู่เสมอและแนะนำวธิกีารทำงานแก่เพื่อนร่วมงานไดทุ้กเรื่องเมื่อเกิดปัญหา...” 

                                  (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรส่งเสรมิการปฏบิัตงิานอย่างชัดเจน 

อันจะทำใหเ้กดิผลไดจ้ริง...” 

                                  (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์,8 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรนำผลการปฏบิัตงิานมาใช้พัฒนางาน

อย่างเป็นระบบ...” 

                                      (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

   จากนัน้จึงนำมาวเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

ตาราง 36 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน 
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1. ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมอีงค์

ความรูแ้ละหลักในการสื่อสาร

เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ

และการจูงใจในโรงเรยีน 

และองค์กร 

          7 

2. ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมี

หลักการสื่อสารที่ดเีพื่อ

กำหนดเปา้หมายที่ชัดเจน 

          3 

3. ผู้บรหิารโรงเรยีนควร

ส่งเสรมิ สนับสนุนครู นักเรียน  

ดา้นความคดิสร้างสรรค์  

กลา้คดิกลา้ทำ กลา้แสดงออก 

          5 

4. ผู้บริหารโรงเรยีนควรทำ

ความเขา้ใจวัฒนธรรม 

ในปัจจุบัน 

          3 

 

5. ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมกีาร

นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ

เพิ่มความสำเร็จของงาน 

          4 
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ตาราง 36 (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรียน 
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6. ผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษาตอ้งมจีุดยนื 

มทีักษะในการสื่อสาร 

สรา้งความเขา้ใจ ปฏบิัติ

ตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี  

          3 

7. ผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษาตอ้งสร้าง

ความเขา้ใจ ปฏบิัตติน 

เป็นแบบอย่างที่ด ี  

          4 

8. ผูบ้ริหารโรงเรียนงควรมี

เปา้หมายในการปฏบิัตงิาน 

          3 

9. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

ทักษะในการสือ่สารทีด่ ี 

มอีงค์ความรู้ใหม ่ๆ  

อยู่เสมอและแนะนำวธิกีาร

ทำงานแก่เพื่อนร่วมงาน 

          3 

10. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ควรส่งเสริมการปฏบิัตงิาน

อย่างชัดเจนอนัจะทำให้

เกิดผลไดจ้ริง 

          4 

 จากตารางที่ 36 วเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1. ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ  
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   1.1 บรหิารโรงเรยีนควรมีองค์ความรูม้วีธิกีารและหลักในการสื่อสาร

เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและการจูงใจในโรงเรยีนและองค์กรไวอ้ย่างชัดเจน  

   1.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีหลักการสื่อสารที่ดเีพื่อกำหนดเปา้หมาย 

ที่ชัดเจน กำหนดผลผลติและผลลัพธ์ และการวัดผลการปฏบิัตงิาน การเทยีบงาน  

การเทยีบวธิปีฏบิัตทิี่ดทีี่สุด (Best Practice) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร  

และการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานใหส้ามารถนำไปปฏบิัตใิหเ้กดิประโยชน์ 

และเกดิประสทิธผิลสูงสดุต่อผู้เรยีน 

    2. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาตนเอง  

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังคำสัมภาษณด์ังนี้ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรตระหนักและใหค้วามสำคัญกับการ

พัฒนาตนเองเขา้รับการอบรม ฝึกฝนทักษะ ความรูใ้หก้ับตนเองอยู่เสมอ...” 

     (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสรมิ

แหล่งเรยีนรูท้ัง้ในโรงเรยีนและชุมชน มกีารจัดอบรมหรือส่งเสรมิบุคลากรร่วมอบรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนางาน …” 

      (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 25659) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครอืข่าย

ประสานงานระหว่างองค์กรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงาน…” 

                                (วชิาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “…ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมสี่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา  

และนำผลการประเมินการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...” 

                                         (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีคิดสรา้งสรรค์วธิกีารทำงานใหม่ ๆ  

จะตอ้งคิดหาวธิกีารทำงานแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ...” 

                     (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ,์ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิาร 

สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ด ีในการประพฤตปิฏบิัตเิพื่อ ใหผู้้ใตบ้ังคับบัญชาใช้เป็น

แบบอย่าง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ ใหต้นเองไม่ว่าจะทางตรง

หรอืทางอ้อม...” 

     (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีเพิ่มพูนวสิัยทัศน์ นักบรหิารมอือาชีพ

จะตอ้งเป็นผู้มวีสิัยทัศน์อันกวา้งไกล สามารถมองเห็นภาพ ในอนาคตและแนวทาง 

ที่จะแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างด.ี..” 

      (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีมีความพรอ้มทางด้านขอ้มูลข่าวสาร 

สารสนเทศ (Command of Basic Facts) ตอ้งรูค้วามเคลื่อนไหว ที่เกดิขึ้นทัง้ภายในและ 

นอกองค์กร โดยมขีอ้มูลและสารสนเทศ ช่วยในการดำเนนิการและบรหิารงานใหบ้ังเกดิ

ประสทิธภิาพสูงสุด...” 

     (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความรูท้างวชิาชีพ (Relevant 

Professional Knowledge) เป็นความรูท้ี่รวมถงึความรูท้างเทคนคิ เช่น เทคโนโลยี

สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง มคีวามรูท้างการบริหาร เช่น หลักการทฤษฎกีารบรหิาร 

การวางแผน การจัดองค์กร หลักสูตร การสอน การวัดผลประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง...” 

     (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความรูเ้ท่าทันในสถานการณ์ 

(Continuing Sensitivity to Events) สามารถปรับตัวและสนอง ไดฉ้ับไวและต่อเนื่องกับ

สถานการณ์รอบดา้น และดำเนินบทบาทไดอ้ย่าง เหมาะสม รวดเร็ว และเขา้ใจความรูส้กึ

ของคนรอบข้าง...” 

                (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 
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ตาราง 37 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการพัฒนาตนเอง 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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1. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

ตระหนักและให้

ความสำคัญกับการพัฒนา

ตนเองเขา้รับการอบรม 

ฝกึฝนทักษะ  

          7 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ควรสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้  

          3 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ควรส่งเสริม สนับสนุน  

และสร้างเครอืข่าย 

การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรของหน่วยงาน 

          5 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

ส่วนร่วมคิด ทำ  

และตดัสนิใจในการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

          3 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

คิดสร้างสรรค์วธิกีาร

ทำงานใหม ่ๆ 

          3 
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 จากตาราง 37 วเิคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  2. ดา้นการพัฒนาตนเอง  

   2.1 บรหิารโรงเรยีนควรตระหนักและใหค้วามสำคัญกับการพัฒนา

ตนเองเขา้รับการอบรม ฝึกฝนทักษะ ความรูใ้หก้ับตนเองอยู่เสมอ 

   2.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ส่งเสรมิแหล่ง

เรยีนรูท้ัง้ในโรงเรยีนและชุมชน มกีารจัดอบรมหรอืส่งเสรมิบุคลากรร่วมอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและพัฒนางาน  

    3. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ดังคำสัมภาษณ ์ดังนี้  

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนจะต้องส่งเสรมิพลัง ความเช่ือม่ันในการ

ปฏบิัตงิานใหก้ับบุคลากรในองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จตามเปา้หมาย ผ่านกระบวนการ

เพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น...” 

                                         (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมโีครงการ/นโยบายพัฒนาบุคลากร 

ที่ชัดเจน มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้เป็นรายบุคคลและทมีงาน ใช้การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้PLC มผู้ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร มกีารตดิตาม ประเมนิผล 

การพัฒนาบุคลากร การให้ขวัญและกำลังใจที่ยุตธิรรม มกีารสร้างระบบเครอืข่ายในการ 

พัฒนาบุคลากร...” 

                                          (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้้บริหารเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร  โดยการส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม ประชุมและ

สัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้  

เพื่อที่บุคลากรจะไดพ้ัฒนาตนเองใหม้ศัีกยภาพและทักษะในการปฏบิัตงิาน  

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิัติงาน...” 

                                     (วชิาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ  

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) มกีารวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยใช้รูปแบบ 

ที่หลากหลายเหมาะสม เช่น การประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร  

ประชุมออนไลน์ การปฏบิัติงานตามสภาพจรงิโดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม การทำงาน

เป็นทมี กระบวนการ PLC  การกระจายอำนาจการตดิตามประเมนิทักษะการปฏบิัตงิาน 

การสรา้งขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน...” 

                                      (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ,์ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ส่งเสรมิความรู ้ จิตใจ สวัสดกิาร  ขวัญและกำลังใจในการปฏบิัตงิาน และผ่าน

กระบวนการ PLC ในการช่วยกันแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นในองค์กร...” 

                                   (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนสำรวจปัญหาของบุคลากรในองค์กร  

วางแผนแกไ้ขการพัฒนาบุคลากร  ดำเนนิการพัฒนาบุคลากร และการตดิตาม 

และประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร...” 

                                             (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ,์ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้พิ่มพูน

ประสบการณ์ ความรู้ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาดูงาน การศกึษาต่อ มกีารวาง

แผนการพัฒนาและกำกับติดตามผลการพัฒนา...” 

                                           (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรเปิดโอกาสใหผู้้ร่วมงานไดแ้สดง 

ความคดิเห็นในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  การสรา้งขวัญกำลังใจในการปฏบิัติงาน   

ผ่านกระบวนการวางแผนการพัฒนา  และมกีารนเิทศตดิตามใหค้วามช่วยเหลอื...” 

                                      (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนจะต้องคอยสนับสนุนใหบุ้คลากร ไดรั้บการ 

พัฒนาทุกรูปแบบ  สร้างวสิัยทัศน์ร่วมและเปลี่ยนแปลงทัศนคตทิี่ไม่ดขีองผู้ร่วมงานใหเ้ป็น

คนที่สามารถพรอ้มรับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา...” 
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                                           (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ,์ 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งส่งเสรมิให้บุคลากรไดรั้บการพัฒนา

ความรู ้ ความสามารถในการปฏบิัตงิานอยู่เสมอ  และใหก้ารเสรมิแรงบุคลากรที่เป็น

ตน้แบบในการปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  และมีความวิรยิะอุตสาหะในการปฏบิัติ

หนา้ที่ราชการ  เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิัตหิน้าที่แก่บุคลากรทัง้หลายใหเ้กดิผลดแีก่

ทางราชการ...” 

                                          (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 38 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน

จะตอ้งส่งเสริมพลงั  

ความเช่ือมั่นในการ

ปฏบิัตงิานใหป้ระสบ

ความสำเร็จตามเปา้หมาย 

          5 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

โครงการ/นโยบายพัฒนา

บุคลากรที่ชัดเจน  

มกีารพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง   

          3 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร 

เห็นความสำคัญของการ

          4 
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พัฒนาบุคลากร  

 

 

ตาราง 38 (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรียน 

ไช
ยา

  ภ
าว

ะบ
ุตร

 

ธว
ัชชั

ย 
ไพ

ให
ล 

วชิ
าญ

 เก
ษเ

พ
ชร

 

ชล
าว

ุธ 
สา

มา
อา

พ
ัฒ

น ์

ปร
ะพ

ณิ
พ

ักต
ร์ 

ธุร
ะน

นท
 ์

สุกิ
จ 

ศร
พี

รห
ม 

ภญิ
โญ

 ท
อง

เห
ลา

 

นง
ค์รั

กษ
์ เค

นไ
ชย

วง
ศ ์

นา
ถฤ

ด ี
หล

ักท
อง

 

กว
นิน

าฏ
 เส

ยีง
เล

ศิ 

รว
ม 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

สรา้งส่วนร่วมและการ

กระจายอำนาจ พัฒนา

บุคลากรโดยใช้รูปแบบ 

ที่หลากหลาย 

          3 

 จากตาราง 38 วเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  3. ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

   3.1 ผู้บรหิารโรงเรยีนจะต้องส่งเสรมิพลัง ความเช่ือม่ันในการปฏบิัตงิาน

ใหก้ับบุคลากรในองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จตามเปา้หมาย ผ่านกระบวนการเพิ่มพูน

ความรูต่้าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

   3.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีโครงการ/นโยบายพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  

มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้เป็นรายบุคคลและทมีงาน ใช้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

PLC มผู้ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร มกีารตดิตาม ประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร  

การใหข้วัญและกำลังใจที่ยุตธิรรม มกีารสร้างระบบเครอืข่ายในการพัฒนาบุคลากร 

    4. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังคำสัมภาษณ์ดงันี้ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตัง้มคีวามสามารถในการคดิที่ดึง

องค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใตโ้ครงร่างใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิสิ่งใหม่

ที่มลีักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดมิ...” 

    (ไชยา ภาวะบุตรธวัชชัย, สัมภาษณ,์ 12 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างแนวคดิใหม่ เป็นการพัฒนาและ

คดิคน้แนวคดิใหม่ ถา้เราสามารถคดิสังเคราะห์ไดด้ ีจะทำใหพ้ัฒนาความคดิหรอืสิ่งใหม่ ๆ 

...” 

            (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “…ผู้บรหิารโรงเรยีนควรการจำแนกความเห็นในประเด็นปัญหา

จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งและการจัดเก็บขอ้โตแ้ยง้ที่มตีรรกะที่สนับสนุนในแต่ละฝ่าย ...” 

   (วชิาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งมคีวามสามารถในการประเมินขอ้มูลและ

ความเห็นอย่างมีระบบ มเีป้าหมายที่ชัดเจนและถูกตอ้งและดว้ยวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพ...” 

                               (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

    “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรใช้วธิแีกไ้ขปัญหาแบบหลายมิตแิละ 

หลายตรรกะมากกว่าการแกแ้บบมติเิดยีว ตรรกะเดยีว หรอืใช้ความรูค้ดิยาวไปทางเดยีว 

จะตอ้งใช้ความสามารถสร้างทางเลอืกหลายทางที่นำไปสู่การช่ังใจตัดสนิที่ปราศจาก 

การเอนเอียง...” 

                             (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรกระบวนการทางจติที่ใช้ในการวเิคราะห์

หรอืประเมนิขอ้มูล ขอ้มูลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมจากการสังเกตการณ์ ประสบการณ์ 

การใช้เหตุผล หรอืจากการสื่อความ การคดิวเิคราะห์มีพื้นฐานของมันเองทางคุณค่า 

แห่งพทุธปิญัญาที่ลำ้ลกึไปจากการแบ่งเรื่องราวโดยรวมถงึ ความกระจ่างแจง้  

ความแม่นยำ การมพียานหลักฐาน การครบถว้นและการมคีวามยุตธิรรม...” 

                           (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์  2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีกระบวนการที่มเีหตุผลและที่สะท้อนถงึ

การช่ังใจตัดสนิในสิ่งต่าง ๆ กระบวนการนี้ใหค้วามสำคัญในความเป็นเอกเทศและกึ่ง

เอกเทศในการตัดสนิใจ การคดิวเิคราะห์ยังรวมถงึความสามารถในการจัดการกับความ
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คลุมเครอืซึ่งเป็นสิ่งที่มปีระจำในบทบาทและประสบการณ์ของมนุษย์ทั่วไป...” 

                                    (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารสื่อสารภายในสถานศกึษา 

ที่ชัดเจน...” 

                  (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารพจิารณาแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออก 

เป็นส่วน ๆ เพื่อทำ ความเข้าใจแต่ละส่วนใหแ้จ่มแจง้...” 

     (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารวเิคราะห์ทบทวนและปรับปรุง

วสิัยทัศน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อประสทิธผิลที่เกดิขึ้นของงาน...” 

 (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 39 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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1. ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมี

ความสามารถในการคิด 

ที่ดงึองค์ประกอบต่าง ๆ 

มาหลอมรวมกันภายใต้

โครงร่างใหม่อยา่งเหมาะสม 

          4 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

สรา้งแนวคิดใหม ่ 

เป็นการพัฒนาและคิดค้น 

แนวคิดใหม ่

          2 
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3. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

การจำแนกความเห็นใน

ประเด็นปัญหาจากทุกฝ่าย 

          3 

 จากตาราง 39 วเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  4. ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

   4.1 ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความสามารถในการคดิที่ดึงองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใตโ้ครงร่างใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิสิ่งใหม่ที่มี 

ลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดมิ 

   4.2 ผู้บรหิารควรสร้างแนวคดิใหม่ เป็นการพัฒนาและคดิคน้แนวคดิใหม่ 

ถา้เราสามารถคดิสังเคราะห์ไดด้ ีจะทำใหพ้ัฒนาความคิดหรอืสิ่งใหม่ ๆ ควรการจำแนก

ความเห็นในประเด็นปัญหาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งและการจัดเก็บขอ้โตแ้ยง้ที่มตีรรกะ 

ที่สนับสนุนในแต่ละฝ่าย  

    5. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการมวีสิัยทัศน์ 

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังคำสัมภาษณด์ังนี้ดา้นการมวีสิัยทัศน์ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมคีุณลักษณะที่โดดเด่น และเหมาะสม  

มคีวามรูใ้นหลักการเชิงทฤษฎ ีทักษะ บทบาทหนา้ที่ คุณธรรม จรยิธรรมและประสบการณ์

ทางการบรหิารการศกึษาในยุคใหม่เพื่อนำพาองค์กร ประสบ ความสำเร็จ...” 

     (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งถ่ายทอดความรู ้วัฒนธรรม ฝึกทกัษะ

อาชีพ เสรมิสร้างคุณธรรมอันพงึประสงค์เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม และฝึกทักษะ

ชีวติอันจำเป็นในการดำรงชีวติใหก้บันักเรยีน สรรค์สร้างบุคลกิภาพทางสังคมให้แก่ 

นักเรยีน เพื่อใหส้ามารถปรับตนในการตดิต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น…” 

      (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 25659) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรตอ้งมีวิสัยทัศน์ใน การที่จะทำให ้

โรงเรยีนเตรยีมพรอ้มทีด่ทีี่สุดสำหรับนักเรยีนไปสู่อนาคตที่ตอ้งการ และ สามารถแบ่งปัน

วสิัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ…” 

                               (วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “…ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมสี่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา  

 

และนำผลการประเมินการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...” 

                                    (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ,์ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างหลักการทัง้ เชิงบวก เชิงรุกและ

วธิกีาร ดูแลเอาใจใส่ ตอ้งใหเ้วลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรยีน ครูและ ผู้ปกครองรับรู้

และคุณค่าของพวกเขาโดยการพัฒนา ความสัมพันธ์ที่แทจ้รงิใหเ้กดิขึ้น นอกจากนี้ผู้บรหิาร

ตอ้งสรา้งสุขภาพตนเอง สวัสดกิารและระดับพลังงานใหพ้รอ้มเสมออยู่เสมอ...” 

                                    (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมี ความกลา้ที่จะตอ้งเผชิญกับ

สถานการณ์ที่ ยากลำบาก ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มักจะอยู่ใน ความสงบเสมอ และมคีวาม

ม่ันใจในการรักษาขวัญกำลังใจและความเช่ือม่ันในชุมชนโรงเรยีน...” 

     (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งแสดงความมุ่งม่ันและความทุ่มเท 

(dedication) อย่างจรงิจัง เพื่อผลักดันใหก้ับ ครูและนักเรยีนเกดิความมุ่งม่ันทุ่มเทในงาน 

และอย่ายอมแพ ้(Never give up) เพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายการพัฒนา 

ที่กำหนดไว.้..” 

      (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีวิสัยทัศน์สู่การปฏบิัตเิพื่อใหเ้กดิ  

ความเขา้ใจ และมสี่วนร่วมของบุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียนให ้

บรรลุผลตามเปา้หมาย...” 

     (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรจัดสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะกับ ผู้เรยีน 

และบุคคลภายนอก เพราะ โรงเรยีนเป็นศูนย์กลางทางการเรยีน และกจิกรรม บรรยากาศ

มคีวามสำคัญที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน...” 
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     (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความกา้วหนา้ในสังคม ซึง่ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้านทำใหทุ้กคนตอ้งปรับตัวใหท้ันต่อการ

เปลี่ยนแปลง...” 

                (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 40 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการมวีสิัยทัศน์ 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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1. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

คุณลักษณะ ที่โดดเดน่ 

และเหมาะสม มคีวามรู้ 

ในหลักการเชิงทฤษฎี 

          4 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ตอ้งถ่ายทอดความรู้ 

วัฒนธรรม ฝกึทักษะอาชีพ 

เสริมสร้างคุณธรรม  

          2 

3. ผู้บรหิารโรงเรยีน 

ควรต้องมวีสิัยทัศน์ในการ 

ที่จะทำใหโ้รงเรยีน

เตรยีมพรอ้มที่ดทีี่สุด

สำหรับนักเรยีนไปสู่

อนาคตที่ตอ้งการ 

          3 



162 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

ส่วนร่วมคิด ทำ  

และตดัสนิใจในการพัฒนา 

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

          2 

 จากตาราง 40 วเิคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  5. ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

   5.1 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีคุณลักษณะ ที่โดดเด่น และเหมาะสม  

มคีวามรูใ้นหลักการเชิงทฤษฎ ีทักษะ บทบาทหนา้ที่ คุณธรรม จรยิธรรมและประสบการณ์

ทางการบรหิารการศกึษาในยุคใหม่เพื่อนำพาองค์กร ประสบความสำเร็จ 

   5.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีส่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา และนำผล

การประเมนิการปฏบิัติงานมาใช้วางแผนเพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจัิยครัง้นี้เป็นการศกึษา สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งผู้วจัิย 

ไดส้รุปผลการวจัิยตามลำดับหัวขอ้ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  2. สมมตฐิานของการวจัิย 

  3. วธิดีำเนนิการวจัิย 

  4. สรุปผลการวจัิย 

  5. อภปิรายผล 

  6. ขอ้เสนอแนะในการวจัิย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไวด้ังนี้ 

   1. เพื่อศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

   2. เพื่อศกึษาประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

   3. เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัตงิาน  

   4. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

 

 



164 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการ 

ปฏบิัตงิาน 

   5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

กับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

   6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ

คดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน  

   7. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก 

 2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนก 

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

มคีวามแตกต่างกัน 

 3. ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัติงานมคีวาม 

แตกต่างกัน 

 4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

 5. มสีมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน อย่างนอ้ย 1 สมรรถนะที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  
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วิธดีำเนนิการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากร 

     ประชากร ไดแ้ก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2564 จำนวน 2,400 คน  

จาก 45 โรงเรยีน จำแนกเป็น 

      1.1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร จำนวน 83 คน 

      1.1.2 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร จำนวน 3,017 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2564 การกำหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

(1970, pp. 607-610 อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง  

333 คน แต่ในการวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนโรงเรียน  

45 โรงเรยีน โดยจำแนกเป็น ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน และครูผู้สอน จำนวน  

227 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่าง จำนวน 333 คน และใช้วธิสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 

Random Sampling)  

   2. เครื่องมอืท่ีใช้ในการวจัิย 

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จำนวน 333 ฉบับ ใช้สำหรับผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน มคีวาม 

มุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งค่าอำนาจจำแนกสมรรถนะของ 
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ผู้บรหิารโรงเรยีนมคี่าอำนาจจำแนก .25 ถงึ .96 ค่าความเช่ือม่ัน .97 และด้านประสทิธผิล

โรงเรยีนมคี่าอำนาจจำแนก .51ถงึ .87 ค่าความเช่ือม่ัน .92  

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจัิยดำเนนิการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยไดส้่งแบบสอบถามไปทุกโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอความ

อนุเคราะห์ทางโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคนื โดยผู้วิจัยไดแ้นบซองเปล่า

พรอ้มตดิแสตมป์จ่าหนา้ซองถงึผู้วจัิยโดยแจง้ระยะเวลาส่งคนืภายใน 15 วัน ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรณทีี่ได้รับเอกสารไม่ครบหรอืไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยเดนิ 

ทางไปตดิต่อขอรับแบบสอบถามดว้ยตนเองเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิเป็นกรณไีป ทัง้นี้

เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามที่มขีอ้มูลถูกตอ้ง สมบูรณ์และครบทัง้หมด 

   4. สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

    4.1 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ใช้สถติหิาค่าเฉลี่ย ( X )  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .S.D )  

    4.2 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 และ 3 กรณีสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ใช้สถติทิดสอบค่าทแีบบ สองกลุ่มที่เป็นอสิระจากกัน (Independent Samples  

t - test) กรณีขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการทำงาน ใช้การวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA)   

    4.3 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 4 ใช้การหาค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายแบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

    4.4 ทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ทลีะขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วธิวีิเคราะห์ Stepwise 

  ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   

   ผู้วจัิยนำผลการวจัิย ไดก้ารคัดเลอืกตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน เลอืกดา้นที่มอีำนาจพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีน มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน โดยการสัมภาษณ์เชิงลกึ โดยมผู้ีเช่ียวชาญจำนวน  

10 คน จากนัน้นำผลที่ไดไ้ปวเิคราะห์เชิงเนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวจัิยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

  1.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน และประสทิธผิลของโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

(X�= 4.21) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

   1.1.1 สมรรถนะหลัก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 4.23) 

พจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี้  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X�= 4.23) การพัฒนาตนเอง (X�= 4.20) การบรกิารที่ดี (X�= 4.20)  

การทำงานเป็นทมี (X�= 4.17) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ 

เรยีงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ไดแ้กก่ารปฏบิตังิานใหบ้รรลุเปา้หมาย 

ตามแผนปฏิบัตงิาน (X�= 4.30) ความตัง้ใจ และเต็มใจในการใหบ้รกิาร (X�= 4.26) การใช้

ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนางาน (X�=4.25) การวางแผนการปฏบิัตงิานแต่ละ

ภารกจิ (X�=4.24) การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐานของขอ้มูลความต้องการ (X�=4.23) 

ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผนปฏบิัติงานสอดคล้องกับนโยบายและภารกจิ (X�=4.22) 

ความรวดเร็วและความเสมอภาคในการใหบ้รกิาร (X�=4.18) การศกึษาผลการใหบ้ริการ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (X�=4.18) 

   1.1.2 สมรรถนะประจำสายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 4.18) 

พจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี้  

การมวีิสัยทัศน์ (X�= 4.26) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X�= 4.19) การวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X�= 4.18) การสื่อสารและการจูงใจ (X�= 4.17) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ไดแ้ก ่ 

การกำหนดแนวคดิ ทิศทางการปฏบิัตงิานที่กวา้งไกล ทันสมัย (X�=4.33) การวเิคราะห์ 

ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในความรับผิดชอบ (X�=4.29) การบูรณาการความรู ้

ประสบการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน 

  1.2 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X�= 4.15) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับ 
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คอื งานวชิาการ (X�= 4.23) งานบรหิารทั่วไป (X�= 4.16)  

งานงบประมาณ (X�= 4.13) และงานบรหิารงานบุคคล (X�= 4.10) ตามลำดับ   

   1.2.1 งานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X�=4.23)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย 3 

ลำดับแรก คอื การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ (X�=4.31) การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสรมิใหก้ับนักเรียนที่มปีัญหา 

ในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (X�= 4.29) การนเิทศตดิตามผลงานการดำเนนิงาน 

การจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (X�= 4.27) ตามลำดับ 

   1.2.2 งานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.13)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา รวมทัง้ดูแลบุคลากร การเงนิ  

พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ (X�= 4.26)  

การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (X�=4.19) การจัดทำแผน

งบประมาณเพื่อเสนอขอจัดตัง้งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน (X�=4.14) ตามลำดับ 

   1.2.3 งานบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.16)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ การจัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการและกจิกรรมอื่น ๆ  

เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ (X�=4.27) การส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา 

มสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา (X�=4.21) การประเมินผลการดำเนนิงานบริหารทั่วไป 

อย่างถูก (X�=4.20) ตามลำดับ 

   1.2.4 งานบรหิารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.10)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนที่สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ  

ที่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานกำหนด (X�=4.23) บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิให้มี

ความรู ้ความ สามารถ และทักษะในการจัดการเรยีนการสอน (X�=4.18) มกีารจัดทำ

มาตรฐานภาระงานในโรงเรียน (X�=4.14) ตามลำดับ 

 2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน พบว่า  
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  2.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

และครูผู้สอนจำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน 

   2.2 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

และครูผู้สอนจำแนก ตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า โดยภาพรวม รายด้านและรายขอ้ 

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคดิเห็น สูงกว่า ผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรียน 

ขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   2.3 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิารและ

ครูผู้สอนจำแนก ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม รายดา้นแตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า โดยภาพรวม 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ การวเิคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสาร

และการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็น สูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีแต่มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน มากกว่า 20 ป ีผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีมคีวามคดิเห็น ต่ำกว่าผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 3. ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน

จำแนกตาม สภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

พบว่า 

  3.1 ประสทิธผิลโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอนจำแนก ตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น 

มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

  3.2 ประสทิธผิลโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 
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โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น สูงกว่าผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรยีน 

ขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคดิเห็นต่ำกว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05 

  3.3 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน พบว่า  

โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความ

แตกต่าง โดยภาพรวม งานงบประมาณ งานบรหิารทั่วไป พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็น สูงกว่า  

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 10-20 ป ีแต่มคีวาม

คดิเห็นต่ำกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงานมากว่า  

20 ป ีผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ปี  

มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

มากกว่า 20 ป ีส่วนงานวิชาการ งานบรหิารงานบุคคล ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็นสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05 

 4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน โดยรวม (X) มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยรวม (Y) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.767 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของ

ผู้บรหิารโดยรวม (X) มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสทิธผิลโรงเรยีน ทัง้ 4 ดา้น 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

 5.  สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 8 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ไดอ้ย่างมี
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นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 5 ดา้น  ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) การมวีิสัยทัศน์ (X8) ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดทีี่สุด คอื ตัวแปรที่มี

อำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) โดยมคี่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.77 ด้านพัฒนาตนเอง (X3) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.79 ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  0.80 ด้านการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81 และด้านการมี

วสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81 ซึ่งตัวแปรทัง้  

5 ดา้นนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 66 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้

   Y′t = 0.865 + 0.35X6 + 0.30X3 + 0.21X7 + 0.28X5 + 0.20X8 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′t = 0.39Z6 + 0.0.31Z3 + 0.25Z7 + 0.30Z5 + 0.20Z8  

 6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มีจำนวน 5 ดา้น  

ที่ตอ้งไดรั้บการพัฒนา ไดแ้ก่ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) 

ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5)  

การมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

  6.1 ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ โดยผู้บริหารโรงเรยีนควรมอีงค์ความรู้ 

มวีธิกีารและหลักในการสื่อสารเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและการจูงใจในโรงเรียน 

และองค์กรไว้อย่างชัดเจน และผู้บริหารโรงเรยีนควรมีหลักการสื่อสารที่ดเีพื่อกำหนด 

เปา้หมายที่ชัดเจน กำหนดผลผลติและผลลัพธ์ และการวัดผลการปฏบิัติงาน การเทียบงาน 

การเทยีบวธิปีฏบิัตทิี่ดทีี่สุด (Best Practice) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร 

และการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานใหส้ามารถนำไปปฏบิัตใิหเ้กดิประโยชน์และเกดิ

ประสทิธผิลสูงสุดต่อผู้เรยีน 
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  6.2 ดา้นการพัฒนาตนเอง โดยผู้บรหิารโรงเรยีนควรตระหนักและให้

ความสำคัญกับการพฒันาตนเองเขา้รับการอบรม ฝึกฝนทักษะ ความรูใ้หก้ับตนเอง 

อยู่เสมอผู้บรหิารโรงเรยีนควรสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้สง่เสริมแหล่งเรยีนรูท้ัง้ใน

โรงเรยีนและชุมชน มกีารจัดอบรมหรอืส่งเสรมิบุคลากรร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

และพัฒนางาน ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครือข่ายประสานงาน

ระหว่างองค์กรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานและผู้บรหิารโรงเรยีน 

ควรมสี่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำใน 

การเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา และนำผลการประเมนิการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผน

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  6.3 ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยผู้บรหิารโรงเรยีนจะต้อง

ส่งเสรมิพลัง ความเช่ือม่ันในการปฏบิัตงิานใหก้ับบุคลากรในองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ

ตามเปา้หมาย ผ่านกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมโีครงการ/นโยบายพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  

มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้เป็นรายบุคคลและทมีงาน ใช้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

PLC มผู้ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร มกีารตดิตาม ประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร 

การใหข้วัญและกำลังใจที่ยุตธิรรม มกีารสร้างระบบเครอืข่ายในการพัฒนาบุคลากร

ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนา

บุคลากร โดยการส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม ประชุมและสัมมนาทางวชิาการ 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างนอ้ยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง เพื่อที่บุคลากรจะไดพ้ัฒนา

ตนเองใหม้ศัีกยภาพและทักษะในการปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ในการปฏบิัตงิาน 

  6.4 ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ โดยผู้บริหารโรงเรียนควรมี

ความสามารถในการคดิที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใตโ้ครงร่างใหม่ 

อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิสิ่งใหม่ที่มลีักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดมิ ควรสร้างแนวคดิ

ใหม่ เป็นการพัฒนาและคดิคน้แนวคดิใหม่ ถ้าเราสามารถคดิสังเคราะห์ไดด้ ีจะทำให้

พัฒนาความคดิหรือสิ่งใหม่ ๆ ควรการจำแนกความเห็นในประเด็นปัญหาจากทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวขอ้งและการจัดเก็บขอ้โตแ้ยง้ที่มตีรรกะที่สนับสนุนในแต่ละฝ่าย 

  6.5 ดา้นการมวีสิัยทัศน์ โดยผู้บรหิารโรงเรยีนควรมคีุณลกัษณะ ที่โดดเด่น 

และเหมาะสม มคีวามรูใ้นหลักการเชิงทฤษฎ ีทักษะ บทบาทหนา้ที ่คุณธรรม จรยิธรรม
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และประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาในยุคใหม่เพื่อนำพาองค์กร ประสบ 

ความสำเร็จ ถ่ายทอดความรู ้วัฒนธรรม ฝึกทักษะอาชีพ เสรมิสร้างคุณธรรมอันพึง

ประสงค์เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม และฝึกทักษะชีวติอันจำเป็นในการดำรงชีวติ

ใหก้ับนักเรยีน สรรคส์รา้งบุคลกิภาพทางสังคมให้แก ่นักเรยีน เพื่อใหส้ามารถปรับตนใน

การตดิต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีส่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา  

และนำผลการประเมินการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การวจัิยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน ผู้วจัิยอภิปรายผลตามผลการวจัิย ดังนี้ 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน และประสทิธผิลของโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร

โรงเรยีนมกีารศกึษาผลการใหบ้รกิารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา มคีวามเสมอภาค 

ในการใหบ้รกิาร การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐานของขอ้มูลความตอ้งการ   

การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ มกีารปฏิบัตงิานการปฏบิัตงิานใหบ้รรลุ

เปา้หมายตามแผนปฏบิัติงาน สอดคลอ้งกับ นพดลย์ เพชระ (2559, หนา้ 14) ไดใ้ห้

ความหมายของสมรรถนะไวว้่า หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำใหบุ้คคล

นัน้ปฏบิัตงิานในความรับผิดชอบของตนไดด้ี ส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาขึ้นตามเป้าประสงค์ 

สอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ ปัทมา เผอืกสทีอง (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิยเรื่อง 

ศกึษาสมรรถนะหลักของผู้บรหิารที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

โรงเรยีนโพธิสัมพันธ์พทิยาคาร จังหวัดชลบุร ีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 18 ผลการวจัิยพบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ พทิูล ไชยศิร ิ(2560, 

บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องสมรรถนะหลักทางการบรหิารของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามความคดิเห็นของครูโรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร การศึกษานี้มคีวามมุ่งหวังเพื่อศกึษาและ

เปรยีบเทยีบความ คดิเห็นของครู โรงเรยีนบรบอืวทิยาคารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการ
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บรหิารของผู้บรหิาร สถานศกึษาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ด ี

3) ดา้นการพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทมี ผลการวจัิยพบว่า โดยรวมและรายดา้น  

อยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ภาสกร หมื่นสา (2561, บทคัดย่อ)  

ไดท้ำการวจัิย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษากับการ

ปฏบิัตงิานตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ผลการวจัิยพบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ตามความเห็นของผู้บรหิาร

สถานศกึษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

   ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมและ

รายดา้น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรยีนมกีารจัดทำแผนการจัดการ

เรยีนรูอ้ย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการที่ชุมชนตอ้งการอย่างต่อเนื่อง การระดม

ทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา รวมทัง้ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีน 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ มกีารยกย่อง เชิดชูเกยีรติ ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ที่มผีลงานดเีด่นเป็นประจักษ์ จัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการ 

และกจิกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ และสอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ 

ศริวิรรณ เหล่าหวา้น (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

พลังอำนาจของผู้บริหารกับประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 ผลการวิจัยพบว่าการใชพลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก 2. ประสทิธผิลการบริหารโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลอ้งกับ พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิร ิ

(2557, หนา้ 12) สรุปว่า ประสทิธผิลโรงเรยีนหมายถงึ ผลที่เกดิจากการกำหนดนโยบาย 

และแนวปฏบิัติของโรงเรยีนที่ทำใหนั้กเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงในดา้นพุทธศิกึษา  

จรยิศกึษา และการปฏบิตั ิสง่ผลใหนั้กเรยีนเกดิการพัฒนาทัง้ทางร่างกาย อารมณ์สังคม 

และสตปิัญญา มลีักษณะนิสัย มทีักษะ มบีุคลกิภาพและมเีจตคตทิี่เหมาะสมกับการ

ดำรงชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกตสิุขสอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ เขษมสร โข่งศรี (2558, 

บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 ผลการวจัิย พบว่า  
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การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัตอิยู่ในระดับมาก  

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คอื ดา้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอืดา้นการแนะแนว ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัตอิยู่ในระดับมาก  

โดยค่าเฉลี่ยมาก คอื ด้านครูผู้สอนค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอื ดา้นสื่อวัสด ุอุปกรณ์และ 

เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา สอดคลอ้งกบัลัดดา อ่ำสอาด (2556, หนา้ 39) กล่าวไวว้่า 

ประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชน หมายถงึ ความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการศกึษา 

ของโรงเรยีนเอกชน ตามภารกิจในแผนกลยุทธ์ บรรลุตามเปา้หมาย และวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วย ความสำเร็จ 4 ด้าน ไดแ้ก่ ความสำเร็จด้านผู้รับบรกิาร ความสำเร็จ 

ดา้นการเงนิ ความสำเร็จด้านการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา และความสำเร็จด้านกระบวนการ

ภายใน และสอดคล้องกับงานวจัิยของวรัิตน์ พงษ์มติร (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบรหิารของโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า ปัจจัยดา้นผู้บริหาร ดา้นครู  

ดา้นหลักสูตร ดา้นบรรยากาศ ด้านทรัพยากร และดา้นนักเรยีน ส่งผลต่อประสทิธิผลของ

โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  

เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า  

   2.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอนมกีารรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการบรหิารในปัจจุบันหลายช่องทางไดแ้ก่ การอบรม 

สัมมนา ในรูปแบบปกตแิละแบบออนไลน์ อีกทัง้ยังมสีื่ออเีล็กทรอนกิส์ที่สามารถศกึษา

ความรูเ้กี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน

ตอ้งการ และในปัจจุบันมกีารเสรมิสร้างสมรรถนะตามการประเมนิ ขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา ว.PA ทำใหก้ารับรูข้องผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน 
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สอดคลอ้งกับ ขจรศักดิ์ ศริิมัย (2558, หนา้ 8) ที่กล่าวไวว้่า หมายถงึ คุณลักษณะ

ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรม ที่ส่งผลใหบุ้คลากรปฏบิัติงานหรอื

กระทำสิ่งต่าง ๆ ไดต้ามมาตรฐานและส่งผลใหอ้งค์การดำเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ไดต้ามวัตถุ  

ประสงค์ ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ตอ้งการ ซึ่งสามารถวัดและ

สังเกตเห็นไดว้่าเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ ทักษะและลักษณะอื่น ๆ ที่โดดเด่นกว่าบคุคล

อื่น ๆ ในองค์การ และสอดคลอ้งกับ ทพิวัลย์ อ่างคำ (2561, บทคัดย่อ) ที่ศกึษาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอื ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานสากล สงักดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะ

อยู่ในระดับมากที่สุด (X�= 4.84) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า มสีมรรถนะ ทางการบริหาร

อยู่ในระดับมากที่สุด (X�= 4.87) รองลงมาคอื สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (X�= 4.86)  

2) การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของผู้บรหิารและครู มีความคดิเห็นต่อสมรรถนะของ  

ผู้บรหิารในโรงเรยีนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนือ ไม่แตกต่างกัน 3) เปรยีบเทยีบความคดิเห็นของผู้บรหิารและ

ครูในโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาภาคเหนอืที่มขีนาดแตกต่างกัน 

   2.2 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน ตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า  

โดยภาพรวม รายด้านและรายขอ้แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิีร่ะดับ .01 ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะ โรงเรยีนที่มีบุคลากรจำนวนมากจะตอ้งมรีะบบในการบรหิารที่มคีวาม

รัดกุมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และต้องอาศัยผู้บรหิารที่มคีวามรู้ 

และประสบการณ์ในการบริหารงานที่มาก เพื่อใหก้ารบรหิารงานในสถานศกึษามี

ประสทิธภิาพสูง เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในการบริหารของโรงเรยีนขนาดใหญ่ก็จะมี

มากกว่าโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเล็ก ความใกลชิ้ดและความเป็นกันเองในการบรหิาร

ก็มเีฉพาะผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับงานดว้ยกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดยีวกันโรงเรยีนขนาดเล็ก 

จะมีความเป็นกันเองในการบรหิารงาน และเข้าถงึผู้บริหารไดด้กีว่าโรงเรยีนขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ สอดคลอ้งกับ พรพนา พาโคกทม (2553, หนา้ 9–10) กล่าวว่าสมรรถนะ  

คอื ความรู้ ทักษะ และพฤตินสิัย ที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลใหป้ระสบผลสำเร็จ 

สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดว้ยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ 
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(Knowledge) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “รู้” เช่น ความรูค้วามเข้าใจ ในกฎหมายปกครอง 

2) ทักษะ (Skill) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “ทำ” เช่น ทักษะดา้น ICT ทักษะดา้นเทคโนโลยี

การบรหิารสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ตอ้งผ่านการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเป็นประจำจนเกดิเป็นความ

ชำนาญในการใช้งาน และ 3) พฤตนิสิัยที่พงึปรารถนา (Attributes) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการ

ให ้“เป็น” เช่น ความใฝ่รู ้ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กรและความมุ่งม่ันในความสำเร็จ 

สิ่งเหล่านี้จะอยู่ลกึลงไปในจติใจ ตอ้งปลูกฝังสร้างยากกว่าความรู้และทักษะ แต่ถ้าหากมี

อยู่แลว้จะเป็นพลังผลักดันใหค้นมพีฤตกิรรมที่องค์กรต้องการ และสอดคลอ้งกับ คู่มอืการ

กำหนดสมรรถนะในราชการพลเรอืน (2553, หน้า 3) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะตามหนา้งานที่ปฏบิัต ิ

ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกันตามสายงาน หน่วยงาน และส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อใหส้ามารถ

ปฏบิัตงิานในหนา้ทีท่ี่รับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

   2.3 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

พบว่า โดยภาพรวม รายดา้นแตกต่างกัน อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจ

เป็นเพราะ ผู้บรหิารและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่าจะมองปัญหา

ไดด้แีละรอบด้านกว่าผู้บรหิารและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัติงานน้อย  

เนือ่งจากประสบการณ์จะทำใหเ้กดิการเรยีนรู้และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ ีซึ่งปญัหาอาจจะ

ไดพ้บเจอซำ้ ๆ และเคยแกไ้ขปัญหามาก่อนและมทีางเลอืกในการดำเนนิการแกไ้ขที่

หลากหลายตามบรบิทของพื้นที่ ตามบุคคล และมเีครือข่ายทางการบรหิารช่วยเหลอื  

ซึ่งผู้บรหิารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยอาจจะแกไ้ขปัญหาได ้

แต่ส่วนใหญ่ตอ้งใช้ระยะเวลา และอาจจะขาดเครอืข่ายที่คอยใหก้ารช่วยเหลอื ทำใหม้ี

ความคดิเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้ง นพดลย์ เพชระ (2559, หนา้ 14) ที่กล่าวไวว้่า 

สมรรถนะไวว้่า หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มผีลทำใหบุ้คคลนัน้ปฏิบัตงิาน

ในความรับผิดชอบของตนไดด้ ีส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาขึ้นตามเปา้ประสงค์โดยภาพรวม 

รายดา้นและรายขอ้ ไม่แตกต่างกัน ตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม รายดา้นและ 

รายขอ้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง  

พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคดิเห็นสูงกว่า ผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรียน 

ขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตาม ประสบการณ์ 
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ในการปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .01  

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน พบว่า 

   3.1 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า  

โดยภาพรวม และรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้ 

อาจเป็นเพราะ โรงเรยีนขนาดใหญ่มบีุคลากรมาก ดังนั้นในการปฏบิัตงิานจงึไดรั้บผิดชอบ

งานเฉพาะงานทำให้งานมปีระสทิธภิาพมากกว่าโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเล็ก  

ส่วนโรงเรยีนขนาดเล็กที่มบีุคลากรจำนวนนอ้ยและจำกัด บุคลากรหนึ่งคนอาจตอ้งได้

รับผิดชอบงานหลายงาน ทำใหง้านมปีระสทิธภิาพนอ้ย ทำใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคลอ้งกับ สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และสอดคลอ้งกับ พงษ์พพิัฒน์  

นารนิรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ที่ได ้ปัจจัยการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษา

พบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่มีสถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน มคีวามคดิเห็น แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   3.2 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอนในแต่ละโรงเรยีนมีจำนวนบุคคลกรตามขนาดของโรงเรยีนที่ไม่เท่ากันซึ่งอาจทำให้

การปฏบิัตงิานลา้ช้า เกดิประสทิธผิลไม่เท่ากัน มกีารรับรูต้่างกัน สอดคลอ้งกับ สทิธศัิกดิ์ 

เพ็ชรยิ้ม (2563, หน้า 41) ที่กล่าวไว้ว่า ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนเป็นความสามารถ

ในการบรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลใหนั้กเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ที่กำหนดไว ้และสามารถพัฒนานักเรยีนให้มเีจตคตทิางบวก สามารถปรับตัวเขา้กับ
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สิ่งแวดลอ้มที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกบั วัชพงษ์ อุย้วงค์ (2561, 

บทคัดย่อ) ที่ศกึษา สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการศกึษาพบว่าประสทิธผิล 

โรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 สอดคลอ้งกับ วมิาลย์ ลทีอง (2563,  

บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา ปัจจัยการบรหิารที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษาพบว่า 

ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานและประเภทโรงเรยีน  

โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   3.3 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน พบว่า  

โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ต่างกัน มกีารรับรู้ต่างกัน โดยผู้บรหิาร

สถานศกึษาคดิว่าตนเองมกีารรับรูม้ากกว่าครูผู้สอน เนื่องจากไดรั้บความรู ้ผ่านการ

ประชุม สัมมนา เยอะกว่าครูผู้สอน และอกีทัง้เป็นผู้ที่คอยใหค้ำปรกึษาหารือในทุกดา้น 

ของสถานศกึษา จึงมคีวามคดิเห็นแตกต่างจากครู ซึ้งสอดคลอ้งกับ นชิานันท์ ราวัน 

(2560, หนา้ 41) กล่าวว่า ประสทิธผิลการบริหารโรงเรียน หมายถงึ ความสามารถของ

ผู้บรหิารสถานศกึษาในการใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานด้านกระบวนการบรหิาร

จัดการเรยีนการสอน การนิเทศภายในโรงเรยีน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์การดำเนนิงาน 

ของโรงเรยีน หรอืตามขอบข่ายงานทัง้ 4 ดา้นในการบริหารงานของโรงเรยีน สอดคลอ้งกับ 

ณรงฤทธิ์ นามเหลา (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน หัวหน้ากลุ่มงาน และครูผู้สอน จำแนกตามที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานต่างกัน โรงเรยีนที่ปฏบิัตงิาน ทัง้ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และสอดคลอ้งกับ สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ)  

ที่ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของผู้บริหารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษา  

ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติ ิ

ที่ระดับ .01 

  4. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็น 

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน พบว่า ตัวแปรที่ศกึษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผู้บรหิารและ

ครูผู้สอนคดิเห็นตรงกันว่าถ้าสมรรถนะของผู้บรหิารดจีะส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ที่ดตีามดว้ย เพราะสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบรกิารที่ดี ด้านการพัฒนา

ตนเอง ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ และด้านอื่น ๆ  

ดา้นซึ้งสอดคลอ้งกับผลงานวจัิยของวรัิตน์ พงษ์มติร (2557, บทคัดย่อ)  ไดท้ำการวจัิย 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบรหิารของโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า 1) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ด้านครู  

ดา้นหลักสูตร ดา้นบรรยากาศ ด้านทรัพยากร และดา้นนักเรยีน ส่งผลต่อประสทิธิผล 

ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก 2) ประสทิธผิลการบริหารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน 

3.1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนกับประสทิธผิลการ

บรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า  

ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยดา้นทรัพยากร ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน  

ปัจจัยดา้นนักเรยีน และปัจจัยดา้นหลักสูตร มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก  

  5. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 8 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ไดอ้ย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  
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ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) การมวีิสัยทัศน์ (X8) ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน

เห็นความสำคัญในการ สื่อสารและการจูงใจ ด้านพัฒนาตนเอง ดา้นการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ การมี

วสิัยทัศน์ จงึทำใหส้มรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวม

ทัง้ 5 ดา้น สามารถพยากรณ์ไดด้ทีี่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกับ วรัิตน์ พงษ์มิตร (2557, บทคัดย่อ)  

ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า 1) ปัจจัยด้านผู้บรหิาร ด้านครู  

ดา้นหลักสูตร ดา้นบรรยากาศ ด้านทรัพยากร และดา้นนักเรียน ส่งผลต่อประสทิธิผลของ

โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2) ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน  

3.1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนกับประสทิธผิล 

การบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า 

ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยดา้นทรัพยากร ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน  

ปัจจัยดา้นนักเรยีน และปัจจัยดา้นหลักสูตร มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก  

กับประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

3.2) การสรา้งสมการพยากรณประสทิธผิลการบรหิาร ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเป็นตัว

พยากรณ์ พบว่า ปัจจัยดา้นหลักสูตร (X6) ปัจจัยดา้นทรัพยากร (X5) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร 

(X1) ปัจจัยดา้นนักเรยีน (X3) และปัจจัยด้านครูผู้สอน (X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรียน มคี่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .882 

สามารถร่วมพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ไดร้อ้ยละ 77.80 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นภัทร 

ทรัพย์ชม  (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิาร

สถานศกึษาที่มต่ีอประสิทธผิลการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดใีนการ

พยากรณ์ภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษา ไดแ้ก ่ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X1)  
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ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) ดา้นการคำนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (X3)  

ดา้นการใหก้ารสนับสนุน (X5) และดา้นการจูงใจ (X6)  

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวจัิยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

โดยตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดทีี่สุด ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ดา้นพัฒนา

ตนเอง ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ และดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

    ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร หมายถงึ ความสามารถในการใหค้ำปรกึษา และช่วยแกป้ัญหาใหแ้ก่เพื่อน

ร่วมงานและผู้เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่าง รวมทัง้

ส่งเสรมิสนับสนุนและใหโ้อกาสเพือ่นร่วมงานไดพ้ัฒนา ในรูปแบบต่าง ๆ รองลงมาคอื  

การมวีสิัยทัศน์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามลำดับ ดังนัน้ควรมกีารส่งเสรมิสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนด้านดังกล่าว เพื่อใหป้ระสทิธผิลโรงเรียนมปีระสทิธภิาพ 

   1.2 จากผลการวจัิยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เรยีงตามลำดับจากมากไปหานอ้ย ในด้านสมรรถนะหลัก คอื การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

การพัฒนาตนเอง การบรกิารที่ด ีการทำงานเป็นทมี ตามลำดับ ส่วนดา้นสมรรถนะประจำ 

สายงาน คอื การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ และการมวีิสยัทัศน์ ตามลำดับ ในการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธผิลควร 

มกีารเสรมิสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเสรมิสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนได้ 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรนำสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธผิล

โรงเรยีน ไปทำการวจัิยในรูปแบบการวจัิยเชิงปฏบิัตกิาร เพื่อแกป้ัญหาและพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน ต่อไป 

   2.2 ควรศกึษาตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน เช่น 

วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำของผู้บรหิาร เพื่อเป็นสารสนเทศในการใช้ขอ้มูลในการ

พัฒนาประสทิธผิลโรงเรยีน 

   2.3 ควรศกึษาสมรรถนะหลักของครู เช่น ผู้บริหารโรงเรียนควรมกีารนำ

นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความสำเร็จของงาน เพื่อเพิ่มพูลความเป็นองค์การแห่งการ

เรยีนรู ้และขวัญกำลังใจในการปฏบิัตงิานของครู เพื่อทำใหไ้ดผ้ลการวิจัยที่หลากหลาย  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธผิลในโรงเรยีน 

   2.4 ควรศกึษาสมรรถนะประจำสายงานของครู ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน เพื่อทำใหไ้ดผ้ลการวจัิยที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานภายใน

โรงเรยีนต่อไป 
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รายชื่อผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร   คณบดคีณะครุศาสตร์  

            ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ  

            และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

            สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา  

            มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพลใหล  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

            ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

           และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

           สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

           มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   

3. นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์      ศกึษานเิทศก์ชำนาญการพเิศษ 

            รองผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตาม 

            และประเมนิผลการจัดการศกึษา  

            สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

            สกลนคร  

4. ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกจิ ศรพีรหม      ผู้อำนวยการโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  

            อำเภอสว่างแดนดนิ สำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

5. นายบุญเลศิศลิป์ สายทวี       ครูเช่ียวชาญ โรงเรยีนสว่างแดนดนิ 

            อำเภอสว่างแดนดนิ สำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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รายชื่อผู้เชีย่วชาญเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร    คณบดคีณะครุศาสตร์  

             ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎ ี

             บัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร 

             มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร 

             การศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

             สกลนคร  

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล    อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

             ดุษฎบีัณฑติ และหลักสูตร 

             ครุศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัย 

             ราชภัฏสกลนคร 

3. ดร.วชิาญ เกษเพชร          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต 

             พื้นการศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

4. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต 

             พื้นการศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

5. นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์       ศกึษานเิทศก์ชำนาญการพเิศษ  

             สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษาสกลนคร 

6. ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกจิ ศรพีรหม       ผู้อำนวยการ ชำนาญการพเิศษ  

             โรงเรยีนเตรยีมอุดมภาคตะวันออก 

             เฉยีงเหนอื อำเภอสว่างแดนดนิ  

             จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต 

             พื้นการศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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7. ดร.ภิญโญ ทองเหลา         ผู้อำนวยการชำนาญการพเิศษ  

             โรงเรยีนหนองหลวงศกึษา  

             อำเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร  

             สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัยมศกึษาสกลนคร 

9. ดร.นงค์รักษ์ เคนไชวงษ์        ผู้อำนวยการ ชำนาญการพเิศษ  

             โรงเรยีนสว่างแดนดนิ อำเภอสว่าง 

             แดนดนิ จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต 

             พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

9. นางนาถฤด ีหลักทอง         ครูชำนาญการพเิศษ 

             โรงเรยีนสว่างแดนดนิ อำเภอสว่างแดนดนิ 

             จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษา มัธยมศกึษาสกลนคร  

10. นางกวนินาฏ เสยีงเลศิ          ครูชำนาญการพเิศษ  

             โรงเรยีนเตรยีมอุดมภาคตะวันออก 

             เฉยีงเหนอื อำเภอสว่างแดนดนิ  

             จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต 

             พื้นการศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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หนังสอืขอความอนุเคราะห ์
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นครพนมวิทยา 
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ทาอุเทน 
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ธาตุพนม 
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นาแก 
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นาทม 
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นาหวา 
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วังยาง 
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ปลาปลาก 
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โพนสวรรค 
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เรณูนคร 
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ดานมวงคำพิทยาคม 
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โพนพิทยาคม 



224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานบัวราษฎรบำรุง 
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เทพสวัสด์ิวิทยา 
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ชางม่ิงพิทยานุกูล 
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ดงมะไฟวิทยา 
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ทาแรศึกษา 
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เตางอยพัฒนศึกษา 
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แวงพิทยาคม 
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โพนงามศึกษา 
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สกลราชวิทยานุกูล 
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สกลนครพัฒนศึกษา 
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ธาตุนารายณวิทยา 
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เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มัธยมวานรนิวาส 
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อากาศอำนวยศึกษา 
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แบบสอบถามเพื่อการวจัิย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

………………………………………………………………………………………………………… 

คำชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามในการวิจัยในครัง้นี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนครและแบบสอบถามนี้สำหรับผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 2. แบบสอบถามชุดนี้มทีัง้หมด 3 ตอน คอื 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย และนอ้ยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งมลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 3. ผู้วจัิยใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมอืจากท่านในการตอบ 

แบบสอบถามทุกขอ้ ตามความเป็นจรงิ และจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอ้มูลที่ไดจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อใหผ้ลการวิจัยถูกตอ้ง เช่ือถือได ้คำตอบของท่าน ผู้วจัิยจะนำไป

วเิคราะห์ แลว้นำเสนอในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่การวิจัยนี้

เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนต่อไป  
 

ปนัดดา สารคิา 

นักศกึษาปรญิญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบรหิารการศกึษาบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนท่ี 1 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชีแ้จง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  (   ) ผู้บรหิารโรงเรยีน 

  (   ) ครูผู้สอน  

 2. ขนาดของโรงเรยีน 

  (   ) โรงเรยีนขนาดเล็ก 

  (   ) โรงเรยีนขนาดกลาง 

  (   ) โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

  (   )  นอ้ยกว่า 10 ปี 

  (   )  10-20 ป ี

  (   )  มากกว่า 20 ปี 
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ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
 

คำชี้แจง  โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละขอ้อย่างชัดเจน แลว้ทำเครื่องหมาย √ ลงใน 

ช่องขวามอืที่แสดงถงึระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  ตามความคดิเห็นของท่าน 

โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน มากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน มาก        ให้ 4 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ปานกลาง ให ้3 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน นอ้ย    ให ้2 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน นอ้ยที่สุด  ให ้1 คะแนน 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

ขอ้ที ่

 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

0 1. สมรรถนะหลัก       

   1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

       1.1.1 ความรูค้วามเขา้ใจในการ

วางแผนปฏบิัตงิานใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายและภารกจิ 

 

 

√ 

    

 จากตัวอย่างในขอ้ 0 ท่านพิจารณาเห็นว่าขอ้ความนัน้ มสีมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีนมากที่สุด ท่านจึงกา √ ในช่องหมายเลข 5 
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ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 1. สมรรถนะหลัก      

 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์      

1 ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผน

ปฏบิัตงิานสอดคล้องกับนโยบาย 

และภารกจิ      

2 การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธ ิ

ภาพการปฏบิัติงาน      

3 การวางแผนการปฏบิัตงิานแต่ละภารกจิ      

4 การปฏบิัตงิานใหบ้รรลุเปา้หมาย 

ตามแผนปฏิบัตงิาน      

5 การใช้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์ 

เพื่อพัฒนางาน      

 1.2 บรกิารที่ด ี      

6 การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐาน 

ของขอ้มูลความตอ้งการ      

7 ความรวดเร็วและความเสมอภาค 

ในการใหบ้รกิาร      

8 การศกึษาผลการใหบ้รกิารเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนา      

9 การประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร      

10 ความตัง้ใจ และเต็มใจ ในการใหบ้ริการ      

 1.3 พัฒนาตนเอง      

11 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง      

12 การเลอืกใช้แหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย      

 



255 

ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

13 การศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมดว้ยวธิี 

ที่หลากหลาย      

14 การวเิคราะห์ รวบรวมองค์ความรู ้ 

เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน      

15 การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ

พัฒนางาน      

 1.4 การทำงานเป็นทีม      

16 การมสี่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น      

17 การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น      

18 ความเต็มใจใหค้วามร่วมมอื 

ในการปฏบิัตงิาน      

19 การปฏบิัตตินเป็นผู้นำหรอืผู้ตาม  

ไดเ้หมาะสม      

20 การส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ำลังใจ  

ใหเ้กยีรตผู้ิอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

 2. สมรรถนะประจำสายงาน      

 2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์      

21 การวเิคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน/

โครงการ ในความรับผิดชอบ      

22 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิาร

บุคลากรของหน่วยงานตนเอง      

23 การวจัิยเพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ      

24 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิารทั่วไป

ของหน่วยงานตนเอง      

 

 



256 

ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

25 การจัดระบบตรวจสอบ และควบคุม

ภายในของหน่วยงานตนเอง      

 2.2 การสื่อสารและการจูงใจ      

26 การเป็นผู้นำอภปิราย สรุปประเด็น 

ในการประชุม      

27 การใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อการบริหาร      

28 การส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน      

29 การใหก้ำลังใจ และใหเ้กยีรตผู้ิอื่น      

30 การโนม้นา้วใหผู้้อื่นยอมรับ และเห็นดว้ย      

 2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      

31 การประสานงานระหว่างองค์กร  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ทางการศกึษาของหน่วยงานในสังกัด      

32 การส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครอืข่าย 

เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร      

33 การนำผลการประเมนิการปฏบิัตงิานมาใช้

ในการวางแผน เพื่อพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง      

34 การจัดระบบการพัฒนาบคุลากร      

35 การจัดทำฐานขอ้มูลเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากร และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

เป็นรายบุคคล      
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ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

       

 2.4 การมวีิสัยทัศน์      

36 การบูรณาการความรู ้ประสบการณ์  

และสถาน การณ์ปัจจุบัน เพื่อการ 

กำหนดวสิัยทัศน์ขององค์กร      

37 การเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์  

และพันธกจิขององค์กรใหค้รอบคลุมทศิ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

สอดคลอ้งกับนโยบายหน่วยงานตน้สังกัด      

38 การใช้กระบวนการมสี่วนร่วม เพื่อเปดิ

โอกาสใหบุ้คลากรร่วมกันกำหนดวสิัยทัศน์

ขององค์กร      

39 การกำหนดแนวคดิ ทิศทางการปฏบิัตงิาน 

ที่กวา้งไกล ทันสมัย       

40 การปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน์ใหเ้หมาะสมกับ

สภาพที่เปลี่ยนแปลง      
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ตอนท่ี  3แบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

คำชี้แจง   โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละขอ้อย่างชัดเจน แลว้ทำเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องขวามอืที่แสดงถงึระดับประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของท่านโดยมเีกณฑ์ ดังนี้ 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน มากที่สุด ให ้ 5  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน มาก  ให ้ 4  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน ปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน นอ้ย  ให ้ 2  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน นอ้ยที่สุด ให ้ 1  คะแนน 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

ขอ้ที ่

 

 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ที่สุด

(1) 

0 1. งานวชิาการโรงเรยีนมกีารวางแผน

จัดการเรยีนการสอนที่สอดคลอ้งกับ

หลักสูตรสถานศกึษา 

√     

 จากตัวอย่างในขอ้ 0 ท่านพิจารณาเห็นว่าขอ้ความนัน้ โรงเรยีนมกีารวางแผน

จัดการเรยีนการสอนที่สอดคลอ้งกับหลักสูตรสถานศกึษา ในระดับมากที่สุด  

ท่านจึงกา √ ในช่องหมายเลข 5 

 

 

 

 

 

 



259 

ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 1. งานวชิาการ      

1 การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนได้

เรยีนรูแ้ละไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ      

2 การจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกับสภาพปัญหาชุมชน สังคม 

และภูมปิัญญา      

3 การวางแผนจัดการเรยีนการสอน

สอดคลอ้งกับหลักสูตรของสถานศกึษา      

4 การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสริม

ใหก้ับนักเรยีนที่มปีัญหาในการเรยีนรู้

อย่างต่อเนื่อง      

5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างสม่ำเสมอ      

6 การจัดทำรายงานประจำปเีสนอ

หน่วยงานตน้สังกัดและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง      

7 การส่งเสรมิความรูด้้านวิชาการ 

ที่ชุมชนต้องการอย่างต่อเนื่อง      

8 การนเิทศติดตามผลงานการดำเนนิงาน

การจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

และสม่ำเสมอ      
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ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 2. งานงบประมาณ      

9 การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา 

รวมทัง้ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ 

ทรัพย์สนิของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ      

10 การดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหา 

รวมทัง้การหารายไดจ้ากการบรกิาร

ของโรงเรยีน ที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับ

นโยบาย วัตถุประสงค์และภารกจิ 

หลักของโรงเรยีน      

11 การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจาย

อำนาจและมอบอำนาจ      

12 การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเสนอขอ

จัดตัง้งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน      

13 การจัดทำเอกสาร หลักฐานดา้นการรับ

จ่ายเงิน และบัญชีอย่างถูกตอ้ง 

และเป็นปัจจุบัน      

14 การตรวจสอบการใช้จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน      

15 การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผล  

การดำเนนิงานเป็นประจำ 

และเป็นปัจจุบัน      
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ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 3. งานบรหิารงานบุคคล      

16 การพจิารณาความดี ความชอบของ

บุคลากรในโรงเรยีน ดว้ยความยุตธิรรม

โปร่งใส       

17 บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิให้มคีวามรู ้

ความ สามารถ และทักษะในการ

จัดการเรยีนการสอน      

18 มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีน 

ที่สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ  

ที่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

กำหนด      

19 มกีารจัดทำมาตรฐานภาระงาน 

ในโรงเรยีน      

20 มกีารยกย่อง เชิดชูเกยีรต ิครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่มผีลงานดเีด่น

เป็นประจักษ์      

21 ผู้บรหิารปฏิบัตตินเป็นตัวอย่างที่ดตี่อ 

ผู้ใตบ้ังคับ บัญชา       

22 ผู้บรหิารส่งเสรมิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

ในการศกึษาต่อ การพัฒนาและวจัิย 

ตามแนวทางของคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน      

 4. งานบรหิารทั่วไป      

23 การส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถาน 

ศกึษามสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา       
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ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

24 การจัดทำแผนปฏบิัติงานร่วมกับองค์กร

ชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถาบันการศกึษา

ทางศาสนา       

25 การจัดกจิกรรมประชาธปิไตยและ

ส่งเสรมิในดา้นของคุณธรรมจรยิธรรม 

ในโรงเรยีน      

26 การจัดกจิกรรมกฬีาและนันทนาการ

สำหรับชุมชน      

27 การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรยีน 

เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด      

28 การประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรยีน 

ใหชุ้มชนไดรั้บทราบ      

29 การจัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัย

โภชนาการและกจิกรรมอื่น ๆ  

เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ      

30 การประเมนิผลการดำเนนิงานบรหิาร

ทั่วไปอย่างถูกตอ้ง      

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

หนังสอืรับรองจรยิธรรมการวจัิยในมนษุย์ 
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ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 41  สรุปการพจิารณาความสอดคลอ้งของผู้เช่ียวชาญต่อแบบสอบถามเพื่อการวจัิย 

              เรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

ตอนที่ 2  สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

1. สมรรถนะหลัก 

1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

1.2 การบรกิารที่ดี 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

1.3 การพัฒนาตนเอง 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ตาราง 41 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1.4 การทำงานเป็นทีม 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2. สมรรถนะประจำสายงาน 

   2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
 



271 

ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

2.4 การมวีิสัยทัศน์ 

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

ตอนที่ 3 ประสทิธผิลโรงเรียน 

1. งานวชิาการ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2. งานงบประมาณ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

3. งานบรหิารงานบุคคล 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

4. งานบรหิารทั่วไป 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมัน่ 
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ตาราง 42 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) และค่าความเช่ือม่ันของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

              โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทกีารศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

สมรรถนะหลัก ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ ์

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .465 - .700 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .805     

1 .515 

2 .682 

3 .465 

4 .700 

5 .631 

1.2ด้านการบรกิารท่ีดี 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .716 - .806 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .789       

6 .676 

7 .403 

8 .539 

9 .649 

10 .608 

1.3ด้านการพัฒนาตนเอง 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .815 - .855 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .861 

          

11 .593 

12 .729 

13 .749 

14 .749 

15 .609 

4. ด้านการทำงานเป็นทมี   

        ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .854 - .880 

        ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .888 

 

16 .738 

17 .670 

18 .717 

19 .772 

20 .764 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง . 403 - .772 และมคี่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ เท่ากับ .975 
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 จากตาราง 42 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง . 403 - .772 และมคี่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก เท่ากับ .975 เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 

  1. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .465 - .700 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .805 

  2. ดา้นการบรกิารที่ดคี่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.716 - .806  

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .789 

  3. ดา้นการพัฒนาตนเอง ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .815 - .855 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .861 

  4. ดา้นการทำงานเป็นทีม ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .854 - .880 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .888 
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ตาราง 43 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) และค่าความเช่ือม่ัน 

             ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

             โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทกีารศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  
 

สมรรถนะประจำสายงาน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

2.1ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .659 - .773 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .871    

1 .683 

2 .723 

3 .773 

4 .680 

5 .659 

2.2 ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .630 - .772 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .862     

6 .700 

7 .630 

8 .647 

9 .772 

10 .667 

2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .792 - .861 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .934 

          

11 .847 

12 .821 

13 .861 

14 .803 

15 .792 

2.4ด้านการมวีสิัยทัศน์ 

        ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .670 - .789 

        ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .887 

 

16 .725 

17 .670 

18 .789 

19 .753 

20 .705 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .630 - .861 และมคี่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ เท่ากับ .889 
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 จากตาราง 43 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .630 - .861 และมคี่าความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะประจำสายงาน เท่ากับ  .889 เมื่อพจิารณารายดา้น  

ดังนี้ 

  5. ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่

ระหว่าง.659 - .773 และมีค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .871  

  6. ดา้นการสื่อสารและการจูงใจค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง.630 - 

.772 และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .862     

  7. ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้ 

อยู่ระหว่าง .792 - .861และมคี่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .934 

  7. ดา้นการพัฒนาตนเอง ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .815 - .855 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .861 

  8. ดา้นการมวีสิัยทัศน์ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.670 - .789  

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .887 
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ตาราง 44 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) และค่าความเช่ือม่ันของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

              โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทกีารศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 
 

ประสทิธผิลโรงเรยีน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

3.1 งานวิชาการ 

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .585 - .873 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .924   

1 .746 

2 .769 

3 .799 

4 .873 

5 .652 

6 .846 

7 .585 

8 .714 

3.2 งานงบประมาณ 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .583 - .758 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .883     

1 .583 

2 .670 

3 .629 

4 .743 

5 .737 

6 .758 

7 .613 

3.3 งานบริหารงานบุคคล 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .509 - .767 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .841 

         

1 .578 

2 .509 

3 .532 

4 .567 

5 .767 

6 .607 

7 .613 
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ตาราง 44 (ต่อ) 
 

ประสทิธผิลโรงเรยีน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

3.4 งานบริหารท่ัวไป 

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .601 - .836 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .917  

1 .700 

2 .709 

3 .836 

4 .804 

5 .761 

6 .601 

7 .665 

8 .748 

 จากตาราง 44 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง . 509 - .873 และมคี่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน เท่ากับ .922 เมื่อพจิารณารายดา้น 

ดังนี้ 

  1. งานวชิาการ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.585 - .873 และมีค่า

ความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .924 

  2. งานงบประมาณ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .583 - .758 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .883 

  3. งานบรหิารงานบุคคล ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .509 - .767 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .841 

  4. งานบรหิารทั่วไป ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.601 - .836  

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .917 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
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Correlations 

 X x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 Y y1 y2 y3 y4 

X Pearson 

Correlation 

1 .901** .910** .911** .909** .926** .932** .930** .937** .791** .878** .664** .695** .635** 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x1 Pearson 

Correlation 

.901** 1 .867** .853** .775** .782** .771** .792** .802** .705** .771** .581** .626** .581** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x2 Pearson 

Correlation 

.910** .867** 1 .827** .813** .805** .787** .803** .801** .710** .815** .587** .625** .550** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x3 Pearson 

Correlation 

.911** .853** .827** 1 .818** .804** .804** .766** .843** .741** .799** .604** .664** .624** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x4 Pearson 

Correlation 

.909** .775** .813** .818** 1 .794** .812** .827** .849** .696** .811** .572** .601** .541** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x5 Pearson 

Correlation 

.926** .782** .805** .804** .794** 1 .903** .863** .851** .685** .767** .589** .596** .535** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x6 Pearson 

Correlation 

.932** .771** .787** .804** .812** .903** 1 .898** .872** .765** .821** .659** .682** .619** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x7 Pearson 

Correlation 

.930** .792** .803** .766** .827** .863** .898** 1 .875** .752** .823** .651** .659** .598** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x8 Pearson 

Correlation 

.937** .802** .801** .843** .849** .851** .872** .875** 1 .763** .849** .640** .658** .625** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

Y Pearson 

Correlation 

.791** .705** .710** .741** .696** .685** .765** .752** .763** 1 .851** .938** .950** .913** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y1 Pearson 

Correlation 

.878** .771** .815** .799** .811** .767** .821** .823** .849** .851** 1 .711** .740** .634** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y2 Pearson 

Correlation 

.664** .581** .587** .604** .572** .589** .659** .651** .640** .938** .711** 1 .870** .852** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y3 Pearson 

Correlation 

.695** .626** .625** .664** .601** .596** .682** .659** .658** .950** .740** .870** 1 .860** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y4 Pearson 

Correlation 

.635** .581** .550** .624** .541** .535** .619** .598** .625** .913** .634** .852** .860** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

286 



287 

 

Model Summaryf 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .765a .585 .584 .40215 

2 .794b .630 .628 .38039 

3 .802c .643 .639 .37438 

4 .809d .655 .651 .36838 

5 .813e .661 .656 .36557 

a. Predictors: (Constant), x6 

b. Predictors: (Constant), x6, x3 

c. Predictors: (Constant), x6, x3, x7 

d. Predictors: (Constant), x6, x3, x7, x5 

e. Predictors: (Constant), x6, x3, x7, x5, x8 

f. Dependent Variable: Y 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.241 .137  9.093 .000 

x6 .699 .032 .765 21.613 .000 

2 (Constant) .904 .140  6.465 .000 

x6 .437 .051 .479 8.497 .000 

x3 .340 .054 .356 6.321 .000 

3 (Constant) .883 .138  6.412 .000 

x6 .248 .075 .271 3.304 .001 

x3 .309 .054 .324 5.753 .000 

x7 .224 .066 .260 3.417 .001 

4 (Constant) .937 .136  6.868 .000 

x6 .387 .084 .424 4.596 .000 

x3 .360 .055 .377 6.559 .000 

x7 .280 .067 .324 4.201 .000 
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x5 .259 .075 .280 3.437 .001 

5 (Constant) .865 .138  6.243 .000 

x6 .354 .085 .388 4.188 .000 

x3 .295 .060 .309 4.884 .000 

x7 .214 .071 .248 3.001 .003 

x5 .277 .075 .301 3.697 .000 

x8 .196 .080 .203 2.460 .014 

a. Dependent Variable: Y 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสกลนคร 
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291 

แบบสัมภาษณส์ำหรบัผู้เชี่ยวชาญ 

 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีนในสังกัดกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร 

 

ชื่อผู้วจัิย นางสาวปนัดดา สารคิา นักศกึษาปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานท่ีปรกึษา ผศ.ดร.เพลนิพศิ  ธรรมรัตน์ 

กรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ ดร.ประภัสร สุภาสอน 

ชื่อผู้สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………….……………………….. 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………….……………….……….. 

สถานท่ีสัมภาษณ์ …………………………………………………………………………….……….……………………….. 

วัน เดอืน ป ีที่สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………….……………………….. 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ……………………………. จบการสัมภาษณ์เวลา ...................................... 

ประเด็นคำถาม 

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน

อย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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2.ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมีหลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

3. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการสื่อสารและการจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

4. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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5. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการมวีสิัยทัศนท์ี่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

                                                               ลง

ช่ือ………………………………………………………..                                                                                    

(……………………………………………………..) 

                                                                                   ผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวจัิยการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญเพือ่หา 

แนวทางพัฒนา 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดคีณะครุศาสตร์  

                     อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร 

                     ดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

                     สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                     ครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิา 

                     การบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ ดร.วชิาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

                     การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขต 

                     พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์ ศกึษานเิทศก์ชำนาญการพเิศษ  

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ ดร.สุกจิ ศรพีรหม ผู้อำนวยการโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 

                     ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
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ภาพประกอบ 12 สัมภาษณ์ ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรยีนหนองหลวงศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 13 สัมภาษณ์ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการชำนาญกาญพิเศษ  

                         โรงเรยีนสว่างแดนดนิ  
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ภาพประกอบ 14 สัมภาษณ์ นางนาถฤด ีหลักทอง ครูเช่ียวชาญ โรงเรยีนสว่างแดนดนิ  

                         อำเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 สัมภาษณ์ นางกวนินาฎ เสยีงเลศิ ครูชำนาญการพเิศษ  

                                  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นางสาวพรทิพา สหีาคุณ 

วัน เดือน ปีเกิด   วัน 29 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2535  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  245 หมู่ 5 บ้านนาคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ 

      จังหวัดนครพนม 48190 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ 

       อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 

       สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

       เขต 1 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2559   ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

       มหาวิทยาลัยนครพนม 

          พ.ศ. 2565   ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม) สาขาวิชาการบริหาร 

       การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2562   รับราชการ ตำแหน่งครูผูช่้วย โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อ 

       เหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  

       จังหวัดสกลนคร 47280 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 พ.ศ. 2565   รับตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อ 

       เหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  

       จังหวัดสกลนคร 47280 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 



 

 

 

 

 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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II 

ชื่อเรื่อง    สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผู้วจัิย    ปนัดดา สารคิา 

กรรมการที่ปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลนิพศิ ธรรมรัตน์  

    ดร.ประภัสร สุภาสอน 

ปรญิญา    ค.ม. (การบรหิารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปท่ีีพมิพ์    2565 

บทคัดย่อ 
 

 การวจัิยครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษา เปรยีบเทยีบ หาความสัมพันธ์ 

อำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ปกีารศกึษา 2564 จำนวน 333 คน จำแนกเป็น ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน  

และครูผู้สอน จำนวน 227 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & 

Morgan และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ประกอบดว้ย แบบสอบถามดา้นสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน มคี่าอำนาจจำแนก  

.403 - .861 มคี่าความเช่ือม่ันดา้นสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนเท่ากับ .889 

แบบสอบถามดา้นประสทิธผิลโรงเรยีน มคี่าอำนาจจำแนก .509 - .995 มคี่าความเช่ือม่ัน

ดา้นประสทิธผิลโรงเรยีนเท่ากับ .922 และแบบสัมภาษณเ์พื่อหาแนวทางสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนดิ 

Independent samples การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)  

การวเิคราะห์ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน (Pearson’s Product-

Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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 ผลการวจัิยพบว่า 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีนและ

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์

ในการปฏิบัตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

4. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 

  5. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีนได ้อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ไดแ้ก่ การสื่อสารและ 

การจูงใจ (x6) การพัฒนาตนเอง (x3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (x7) การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ (x5) การมวีิสัยทัศน์ (x8) โดยมอีำนาจพยากรณ์ รอ้ยละ 66 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557 

  6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน มีจำนวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมทีกัษะ

การสื่อสาร และโนม้นา้วจูงใจที่ด ีมีความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่าย 2) ดา้นการพัฒนา

ตนเอง ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารจัดทำคู่มอืพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารในการ

พัฒนาตนเอง มีการอบรม และมกีารนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ 3) การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองด้วยวธิกีารที่หลากหลาย 

และมกีารนเิทศ กำกับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคลากรที่จะนำไปสู่

ความสำเร็จ 4) ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีกระบวนการคิดแยก

และออกพิจารณา โดยมจุีดหมายปลายทางเพื่อใหเ้กดิความเข้าใจในการบริหารงานที่ด ี 

5) ด้านการมวีสิัยทัศน์ ผู้บริหารโรงเรยีนควรเป็นผู้นำในการกำหนดวสิัยทัศน์ที่กว้างไกล  

และใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นภาพของความสำเร็จในองค์กรต่อไป 

 

คำสำคัญ: สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน  ประสทิธผิลโรงเรยีน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship, and identify the predictive power of school administrators’ competency 

affecting school effectiveness. The sample group, obtained through multi-stage random 

sampling, consisted of 106 school administrators and 227 teachers working under the 

Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon in the academic year 2021, 

yielding a total of 333 participants. The Krejcie & Morgan table was also applied for 

determining the sample size. The tools for data collection were two sets of 5-point scale 

questionnaires, comprising a set on school administrators’ competency with the 

discriminative power values ranging from .403 to .861 and the reliability of .889, and a 

set on school effectiveness with the discriminative power values ranging from .509 

to .995 and the reliability of .922, and a structured interview from examining guidelines 

for developing school administrators competency. Statistics for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, One-

Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple 

regression analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The school administrator’s competency and school effectiveness were 

overall at a high level.   
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  2. The competency of school administrators as perceived by participants, 

classified by positions, school sizes, and work experience, was different at the .01 

level of significance overall. 

  3. The school effectiveness as perceived by participants, classified by 

positions, school sizes, and work experience, was different at the .01 level of 

significance overall. 

  4. The school administrators’ competency and the school’s effectiveness 

had a positive relationship at the highest level with the .01 level of significance.  

  5. The five aspects of school administrators’ competency consisting of 

Communication and Motivation (x6), Self-development (x3), Personnel Potential 

Development (x7), Analysis and Synthesis (x5), and Vision (x8), could predict the 

school effectiveness with the predictive power of 66 percent and the standard error of 

estimate of ±0.36557. 

  6. The proposed guidelines for developing school administrators’ 

competency consisted of five aspects: 1) Communication and Motivation, school 

administrators should have good communication and persuasion skills, and understand 

all parties’ perspectives, 2) Self-development, school administrators should establish a 

user manual for administrators’ core competencies development for self-development, 

provide training, and implement innovations, 3) Personnel Potential Development, 

school administrators should encourage personnel self-improvement through a variety 

of methods, set up supervision, and provide moral support for personnel success, 4) 

Analysis and Synthesis, school administrators should have synthesis thinking to create 

a better understanding of school administration, and 5) Vision, school administrators 

should be a leader in setting a broader vision and use the participation process of all 

stakeholders to achieve organizational success. 

 

Keywords: Competency of school Administrators, School Effectiveness 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

 

ภูมหิลัง 

 การศกึษาเป็นเครื่องมอืสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะการศกึษา

ทำใหพ้ลเมอืงของประเทศเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ อันจะก่อใหเ้กดิความ

เจรญิกา้วหน้าแก่ตนเองและประเทศชาติ ดังนั้น ประเทศใดที่ประชาชนไดรั้บการศึกษา

อย่างเท่าเทยีมทั่วถงึ ประเทศนัน้ย่อมมคีวามเจรญิกา้วหนา้ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม 

การเมอืงและวัฒนธรรม การศกึษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการสรา้งความเจรญิก้าวหน้า

และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมและเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นที่

ยอมรับกันทั่วไปว่า ไม่มเีครื่องมอืหรือเทคโนโลยใีด ๆ ที่จะใช้พัฒนาชีวติคนใหด้ีงาม 

และมปีระสทิธภิาพมากไปกว่าการศกึษา เพราะการศกึษาเป็นกระบวนการที่ช่วยทำใหค้น

ไดพ้ัฒนาตนเองในดา้นต่าง ๆ ตลอดชีวติ สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษา

ตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย สตปิัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ไดอ้ย่างมคีวามสุข มคีวามภูมใิจในความเป็นไทย มคีวามเป็นสากล ทั้งนี้เพื่อใหท้ันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน (วานิชย์ สาขามุละ, 2549, หนา้ 1) 

 การปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ไดป้ระกาศใน

ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการขับเคลื่อนการปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษที่สอง  

พ.ศ. 2552 ในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 สำนักงานเลขาธกิาร 

สภาการศกึษา ไดท้ำการรณรงค์เร่งสร้างความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการปฏรูิปการศกึษา

อย่างเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมใหทุ้กคนที่เกี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจตรงกัน มกีารเสรมิสรา้งความรู้

ดา้นกฎหมายที่จำเป็น เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการปฏรูิปการศกึษาใหบ้รรลุผลสำเร็จ 

ควบคู่ไปกับการจัดทำขอ้เสนอนโยบายสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏรูิป 

การศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็น 3 เสาหลัก และ 4 ใหม่ คอื  
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เปา้หมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาและเรยีนรู้ 

ของคนไทย 2) เพิม่โอกาสทางการศกึษาและเรยีนรู ้และ 3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบรหิารและจัดการศกึษา และนโยบายหลัก 4 ใหม่  

ไดแ้ก่ ประเด็นหลักที่ 1 กระบวนการเรยีนรู้ใหม่ พัฒนาผู้เรยีนมทีักษะวทิยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์  เทคโนโลย ีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น  

และเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ปรับหลักสูตรและจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

และประเมนิผลรูปแบบใหม่ ตัง้แต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวติ ประเด็นหลักที่ 2 ครูยุคใหม่ 

ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน พัฒนาทักษะครูดา้นวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ี

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหค้รอบคลุม

ถงึครูทุกระดับทุกประเภท เร่งรัดผลิตครูพันธุ์ใหม่ รวมทัง้เร่งผลติครูสาขาขาดแคลน  

และครูวิชาชีพดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย ประเด็นหลักที่ 3 สถานศกึษาและแหล่งเรียนรูใ้หม่ 

สนับสนุนโรงเรยีนดปีระจำตำบล อำเภอ จังหวัด และพัฒนาคุณภาพดว้ยระบบเครอืข่าย 

สรา้งโอกาสการเข้าถงึมาตรฐานการศกึษาและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เท่าเทยีมกัน 

ทัง้ประเทศและมขีอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่างผู้บรหิาร ครู เขตพื้นที่

การศกึษา สถานศกึษาและแหล่งเรยีนรู้ เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการจัดการเรยีนรู้ 

ใหผู้้เรยีนอย่างหลากหลาย ประเด็นหลักที่ 4 การบรหิารจัดการใหม่ เพิ่มประสทิธภิาพและ

ลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กดว้ยมาตรการที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจเพื่อใหม้ี

ผู้เรยีนอาชีวศกึษาเพิ่มขึ้น (สำนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2555, หน้า 36-39) 

 การปฏรูิปการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาส่งผลสะทอ้นต่อคุณภาพการศกึษา  

ใหม้คีวามเหมาะสมกับหลักการในการดำเนนิการศกึษาของชาตแิละการจัดการศกึษา 

ตามนโยบายแผนการศกึษา แผนปฏบิัติราชการ มจุีดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

สู่การปฏบิัตทิี่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งประกอบดว้ย สาระสำคัญเกี่ยวกับวสิัยทัศน์ พันธกจิ  

เปา้ประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ สถานศกึษาเป็นหน่วยปฏบิัตทิำหน้าที่ดำเนินการ 

จัดการศกึษา มภีาระความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปฏบิัติภารกิจ 

ตามแผนและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน 

และตัวช้ีวัดการบริหารจัดการศกึษาเป็นไปอย่างคลอบคลุมและถูกตอ้ง ภารกจิในการ

ดำเนนิการนำแผนการศกึษาแห่งชาตสิู่การปฏบิัติ ดำเนินไปพรอ้มกับการส่งเสรมิสนับสนุน 

ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งมีความเข้าใจในเปา้หมายของการปฏิรูปการศกึษาที่ชัดเจนและถูกตอ้ง

ตรงกันการบริหารโรงเรยีนในยุคปฏรูิปการศกึษา โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่
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การศกึษาจะมโีอกาสในการตัดสนิใจมากขึ้น หลักการกระจายอำนาจทางการศกึษา  

ที่ใหส้ถานศกึษาและสำนักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบการบรหิารงานโรงเรยีนโดยตรง  

เป็นเรื่องที่สถานศกึษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาจะตอ้งปรับตัวอย่างมาก ผู้บรหิาร

สถานศกึษาจะตอ้งรู ้เข้าใจ และมทีักษะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรยีน การบริหารโรงเรยีน 

ที่ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรยีน จะตอ้งเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตอ้งรูแ้ละเขา้ใจการบรหิาร

โรงเรยีนเป็นอย่างดี จนสามารถดำเนนิการใหโ้รงเรยีนเกดิประสทิธผิล ในขณะเดยีวกัน 

ก็สนองความตอ้งการความสนใจ ศักยภาพของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน และทอ้งถิ่น 

รวมทัง้สามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยกีารเรยีนรูท้ี่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนา 

แหล่งการเรยีนรูท้ี่เพยีงพอ (ภาวดิา ธาราศรีสุทธ,ิ 2550, หนา้ 4-5) 

 ผู้บรหิารโรงเรยีน เป็นผู้ที่มีอทิธพิลอย่างแทจ้ริงต่อความสำเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของผู้เรยีน ถงึแมว้่าผู้บริหารโรงเรยีนจะไม่ได้มีปฏสิัมพันธ์โดยตรง 

กับผู้เรยีนในช้ันเรยีนก็ตาม แต่ถา้ผู้บริหารปฏบิัติตนสอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์และค่านยิม 

ของโรงเรยีนที่มุ่งเน้นเปา้หมายความสำเร็จทางวชิาการของผู้เรยีนมคีวามมุ่งม่ัน  

และสื่อสารวสิัยทัศน์ใหค้ณะครูเขา้ใจตรงกันว่าโรงเรยีนมเีปา้หมายอย่างไร ส่งเสริมใหค้รู

คดินอกกรอบ และแสวงหาแนวทางแกป้ัญหาจัดการเรียนการสอนของตน โดยใช้เทคนคิ 

วธิสีอนที่แปลกใหม่ และกระตุน้ใหค้ณะครูมคีวามผูกพันกับเปา้หมายร่วม และร่วมกัน

แสวงหาวธิกีารทำงานเพื่อไปสู่เปา้หมายร่วมกนั โดยแสดงความคาดหวังต่อผลการทำงาน

ของครูในระดับสูง ตลอดจนการรูจั้กและเข้าใจถงึความตอ้งการและใหค้วามช่วยเหลอืครู

แต่ละคนใหพ้ัฒนาตน พัฒนางาน ก็จะทำใหค้รูเข้าใจความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา  

ก็จะทำใหค้รูพึงพอใจและเกดิความผูกพันกับงานกับวชิาชีพครู และผูกพันต่อการเรยีนรู้

ของผู้เรยีนในที่สุด ดังนัน้ผู้บรหิารโรงเรยีนจึงควรใช้สมรรถนะในการบริหารโรงเรยีน 

เนื่องจากสมรรถนะมสีาระหลักอยู่ที่การมุ่งยกระดับการทำงานของครูให้มคีวามพยายาม

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำใหค้รูมคีวามมุ่งม่ันตัง้ใจทำงานดว้ยความเสยีสละทุ่มเท เพื่อบรรลุ

เปา้หมายของโรงเรยีน ซึง่ก็คอื ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีน

นั่นเอง (สำนักวจัิยและพัฒนาการศกึษา, 2555, หน้า 134)  

 สมรรถนะของผู้บริหารเป็นความสามารถทางการบริหารที่ผู้บรหิารโรงเรยีน  

สามารถบรหิารโรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลไดนั้น้ จะต้องอาศัย 

ทัง้ความรูค้วามสามารถของตนและตัวบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศกึษา 

หรอืผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีใหส้ามารถทำงานจนสำเร็จตามความคาดหวังที่ตัง้ไว ้ 



4 

โดยคุณลักษณะที่อ้างถงึเหล่านี้เกดิหลอมรวมกลายเป็นสมรรถนะของตัวบุคคลขึ้นได้ 

ดังนั้นจะเห็นว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่เป็นผลมาจากความรู้

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้บรหิารสถานศกึษาสามารถสรา้ง

ผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ (อารวีรรณ์ นอ้ยด,ี 2553, หน้า 15)  

โดยมุ่งหวังให้ผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมศัีกยภาพในการพัฒนา

คุณภาพของโรงเรยีน (พศิษิฏ์ แสงสุพิน, 2553, หน้า 5) และเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาตใิหสู้งขึ้น ควรที่จะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

และสามารถนำทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นไปใช้ในการปฏบิัตงิานของตนเอง 

(สำนักงานพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติกิาร, 2554, หนา้ 79) สมรรถนะ 

ของผู้บรหิารเป็นความสามารถทางการบรหิารจัดการของผู้บรหิารสถานศกึษา  

โดยผู้บรหิารสถานศึกษาใช้สมรรถนะตามกรอบแนวคิดการกำหนดสมรรถนะผู้บริหาร 

สถานศกึษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะเจตคตทิี่ด ีคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชีพที่เหมาะสมในการปฏบิัตงิานให้ม ีประสทิธภิาพ ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก 

ประกอบด้วย 1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.2) การบรกิารที่ด ี1.3) การบรพิัฒนาตนเอง  

1.4) การทำงานเป็นทมีและ 2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบดว้ย 2.1) การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ 2.2) การสื่อสารและการจูงใจ 2.3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

2.4) การมวีิสัยทัศน์ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา, 

2548, หนา้ 2) นับเป็นบทบาทสำคัญในการบริหาร และจัดการศกึษา จำเป็นตอ้งมี

ศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ที่เอื้อต่อการจัดการศกึษา  

ตลอดจนความรูค้วามสามารถ คณุธรรม จรยิธรรม เพื่อใหก้ารดำเนินการจัดการศึกษา

บรรลุถงึความสำเร็จตามเป้าหมาย (ภูวศิา ชูธัญญะ, 2556, หนา้ 3) 

 การบรหิารสถานศกึษา มเีป้าหมายสำคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรยีน  

การบรหิารโรงเรยีนเป็นแหล่งพัฒนาประชากรของประเทศที่สำคัญยิ่งเป็นหน่วยงาน 

ที่ใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จำนวนมากมาย หากการจัดการบรหิารงานในโรงเรยีน 

ขาดประสทิธภิาพ ผลผลติของโรงเรยีนคอื นักเรยีนที่สำเร็จออกไปย่อมมปีระสทิธภิาพต่ำ 

ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปดว้ย ซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศกึษา 

การบรหิารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐเป็นการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  

ซึ่งกำหนดใหม้กีารกระจายอำนาจการบริหารและจัดการทั้ง 4 งาน คอื งานวชิาการ  

งานงบประมาณ งานบรหิารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป (ธรีะ รุญเจรญิ, 2550,  
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หนา้ 57) จากงานทัง้ 4 งาน พบว่า งานวิชาการมคีวามสำคัญที่สุดจะเห็นไดจ้าก

นักวชิาการหลาย ๆ ท่าน ได้นำเสนอว่า ในการบริหารสถานศกึษาตอ้งใหน้ำหน้า 

ในการบรหิารงานวชิาการมากที่สุด เช่น ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หนา้ 120)  

ระบุว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนตอ้งใช้เวลาในการบรหิารสถานศกึษา เพื่อใหเ้กดิประสทิธิผล 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนใหม้ากขึ้น แต่ในการบรหิารโรงเรยีนมปีัจจัยต่าง ๆ มากมาย 

ที่เป็นตัวทำใหเ้กดิประสทิธผิลมากน้อยเป็นแนวคิดของ จำลอง โคตรพัฒน์ (2555,  

หนา้ 1-2) ที่ระบุปัจจัยในการบรหิารโรงเรยีนตอ้งสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คอื  

Man (บุคคล) Money (งบประมาณ) Material (วัสดุ/อุปกรณ์) และ Management  

(การบรหิารจัดการ) ดังนัน้ ปัจจัยดา้นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน  

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อประสทิธิผลการบรหิารโรงเรยีน และปัจจัยอื่น ๆ 

ซึ่งหมายถงึ วัสดุ อุปกรณ์ บุคคล งบประมาณ 

 จากการศกึษาผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดา้นการจัดการศกึษา

ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า โรงเรยีนในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

จำนวน 45 โรงเรยีน มีผลการสอบ O-net อยู่ในระดับต่ำกว่าของค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

ในหลายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นผล 

มาจากการจัดการศกึษาที่ยังไม่ไดด้ำเนนิการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

สาเหตุเนื่องจากขาดระบบการบรหิารจัดการที่ด ีทัง้ด้านครูผู้สอนและผู้เรยีน เพื่อให้

สถานศกึษาดำเนนิการจัดการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จะนำข้อมูลในการกำหนด

นโยบาย แนวทางแผนงานกำกับตดิตาม แผนปฏบิัตกิารของโรงเรยีนรวมถงึแนวทาง 

การพัฒนาการบรหิารโรงเรียน อันจะส่งผลถงึคุณภาพการศกึษาใหเ้กดิการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องและเป็นการเปรยีบเทยีบความกา้วหนา้ในการจัดการศกึษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพการศกึษาใหก้า้วทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร, 2559,หนา้ 19) 

 ดว้ยความสำคัญของการจัดการศกึษาที่มุ่งเน้นใหเ้กดิประสทิธผิลดา้นการ 

จัดการศกึษา และตอ้งการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน ซึ่งจำเป็นตอ้งอาศัยสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน ดังนัน้ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจศกึษา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศกึษาอย่างยิ่ง เพื่อเป็นข้อมูล 
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ในการพัฒนาบุคลากรในการบรหิารงานโรงเรยีน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 

ปรับปรุง แกไ้ขและพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรยีน และพัฒนาบุคลากรในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ใหม้ีประสทิธภิาพยิ่งขึ้นและเป็นขอ้มูล

ในการบรหิารโรงเรยีน ให้มีประสทิธภิาพดขีึ้นต่อไป 

คำถามของการวิจัย  

 ในการวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดคำถามการวิจัย ไวด้ังนี้   

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด  

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนก 

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน แตกต่างกัน 

หรอืไม่อย่างไร 

  4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนใดบา้งที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน 

  6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไวด้ังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสิทธผิลโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

โรงเรยีน และครูผู้สอน  

  2. เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน  

  3. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน

  4. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

  5. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน ที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

  6. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

สมมติฐานของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดสมมตฐิานของการวจัิย ไวด้ังนี้ 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนก 



8 

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

มคีวามแตกต่างกัน 

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

มคีวามแตกต่างกัน 

  4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสิทธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

  5. มสีมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน อย่างนอ้ย 1 สมรรถนะที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

ความสำคัญของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดังนี้ 

  1. ผลการวจัิยนี้จะทำใหท้ราบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและระดับ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

  2. ทำใหท้ราบขอ้แตกต่างของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและระดับ

ประสทิธผิลโรงเรยีน ระหว่างสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏบิัตใิหด้ยีิ่งขึ้นต่อไป 

  3. ผลการวจัิยจะเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ใหสู้งขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวจัิยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ผู้วจัิยไดก้ำหนดขอบเขต 

ของการวจัิยไวด้ังนี้ 

  1. ขอบเขตของเน้ือหา 

   การวจัิยในครัง้นี้มุ่งศกึษา สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

    1.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ตามกรอบแนวคิดของสำนักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (สำนักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา, 2558, หน้า 443-444) 

     1.1.1 สมรรถนะหลัก 

      1.1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      1.1.1.2 การบรกิารที่ดี 

      1.1.1.3 การพัฒนาตนเอง 

      1.1.1.4 การทำงานเป็นทมี 

     1.1.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

      1.1.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

      1.1.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ  

      1.1.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

      1.1.2.4 การมวีิสัยทัศน์ 

    1.2 ประสทิธผิลโรงเรยีนจะมคีล่องตัว สามารถจัดการกระบวนการ

บรหิารโรงเรยีน ดำเนินงานเกดิประสทิธผิล มุ่งเนน้การบรหิารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ  

ซึ่งการบรหิารโรงเรยีนโดยทั่วไปจัดเป็น 4 งาน ดังนี้ 

     1.2.1 งานวิชาการ  

     1.2.2 งานงบประมาณ 

     1.2.3 งานบริหารงานบุคคล 

     1.2.4 งานบรหิารทั่วไป 
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  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร 

    ประชากร ไดแ้ก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 จำนวน 2,400 คน จาก  

45 โรงเรยีน จำแนกเป็น 

     2.1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาสกลนคร จำนวน 180 คน 

     2.1.2 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร จำนวน 2,220 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610  

อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 341 คน แต่ในการวิจัยครัง้นี้

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนโรงเรยีน 45 โรงเรยีน โดยจำแนกเป็น โรงเรียน 

ขนาดเล็ก จำนวน 26 โรงเรียน เป็นผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 15 คน และครูผู้สอน 

โรงเรยีนละ 2 คน จำนวน 37 คน  โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 20 โรงเรยีน เป็นผู้บรหิาร

โรงเรยีน จำนวน 17 คน และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 7 คน จำนวน 17 คน โรงเรยีน 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 11 โรงเรยีน เป็นผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 11 คน  

และครูผู้สอน โรงเรยีนละ 8 คน จำนวน 80 คน รวมเป็นผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน  

ครูผู้สอน จำนวน 227 คน จงึไดก้ลุ่มตัวอย่างจำนวน 333 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วจัิย และใช้วธิสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

  3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอสิระ  

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรยีน 

     3.1.1.2 ครูผู้สอน 

    3.1.2 ขนาดของโรงเรยีน 

     3.1.2.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก 
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     3.1.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

     3.1.2.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

    3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

     3.1.3.1 นอ้ยกว่า 10 ป ี

     3.1.3.2 10-20 ปี 

     3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

   3.2 ตัวแปรตาม   

    3.2.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

     3.2.1.1 สมรรถนะหลัก 

      1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      2) การบรกิารที่ดี 

      3) การพัฒนาตนเอง 

      4) การทำงานเป็นทมี 

     3.2.1.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

      1) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

      2) การสื่อสารและการจูงใจ  

      3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

      4) การมวีสิัยทัศน์ 

    3.2.2 ประสทิธผิลโรงเรยีน การบรหิารโรงเรยีน ม ี4 งาน ดังนี้ 

     3.2.2.1 งานวิชาการ  

     3.2.2.2 งานงบประมาณ 

     3.2.2.3 งานบริหารงานบุคคล 

     3.2.2.4 งานบริหารทั่วไป 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคดิของการวจัิยครัง้นี้ ผู้วจัิยไดศ้กึษาคน้คว้าจากเอกสาร หนังสอื 

และงานวจัิยที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548, หน้า 443-444) ไดก้ำหนดสมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนไว ้2 ดา้น คอื สมรรถนะหลัก ม ี4 ดา้นย่อย ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
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การบรกิารที่ด ีการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทมี และสมรรถนะประจำสายงาน  

ม ี4 ด้านย่อย ประกอบดว้ย การวเิคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมวีสิัยทัศน์ และประสทิธผิลโรงเรยีน  

การบรหิารงานโรงเรยีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2550,  

หนา้ 28-121) เป็น 4 งาน ไดแ้ก่ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบรหิารงานบุคคล  

และงานบรหิารทั่วไป ดังภาพประกอบ 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 
 

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

  1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

  2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

  2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

  2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญพ่เิศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

   3.2 10-20 ปี 

   3.3 มากกว่า 20 ปี 

 

แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

1. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน  

   1.1 สมรรถนะหลัก 

       1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

       1.1.2 การบริการท่ีดี 

       1.1.3 การพัฒนาตนเอง 

       1.1.4 การทำงานเป็นทีม    

   1.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

       1.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

       1.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

       1.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

       1.2.4 การมวีสัิยทัศน์             

                             
2. ประสทิธิผลโรงเรียน 

   2.1 งานวิชาการ  

   2.2 งานงบประมาณ      

   2.3 งานบุคคล 

   2.4 งานบริหารท่ัวไป 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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นยิามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดน้ยิามศัพท์เฉพาะ ไวด้ังนี้ 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน หมายถงึ ความสามารถทางการบรหิาร

จัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร   

ประกอบดว้ย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับผู้บริหาสถานศกึษา 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) กำหนด 

มรีายละเอยีดดังนี้ 

   1.1 สมรรถนะหลัก หมายถงึ ความสามารถสำคัญที่ผู้บริหารสถานศกึษา

ตอ้งมหีรือตอ้งทำเพื่อใหบ้รรลุผลตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้4 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 

    1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์หมายถงึ ความมุ่งม่ันในการปฏิบัตงิาน 

ในหนา้ที่ใหม้คีุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์และมกีารพัฒนา

ผลงานใหม้คีุณภาพต่อเนื่องตัง้แต่การวางแผนการปฏบิัตงิาน การดำเนนิการตามแผน 

และผลการปฏิบัตงิาน 

    1.1.2 การบรกิารที่ด ีหมายถงึ ตอ้งมคีวามตั้งใจ ตรงต่อเวลา  

การบรกิารที่ดจีะตอ้งผูกใจคน สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ  

การทำใหผู้้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง ตอ้งมกีารปรับปรุงอยู่เสมอ แสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ  

มเีวลาใหก้ับลูกคา้ รักษาคำม่ันสัญญา มคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้บรกิารที่ด ีมีความ

สุภาพ การบรหิารงานในองค์การจะประสบความสำเร็จมากนอ้ยเพยีงใด การบรกิารที่ด ี

นับไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งที่มคีวามสำคัญยิ่ง  

    1.1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถงึ การศกึษา คน้คว้าหาความรู ้ 

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนางาน การวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู ้การตดิตามความเคลื่อนไหว 

ทางวชิาการและวิชาชีพ การประมวลความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้ 

    1.1.4 การทำงานเป็นทมี หมายถงึ การใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื  

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคดิเห็น  

การยอมรับขอ้ตกลงของทมี ความเต็มใจร่วมมอืในการปฏบิัตงิาน ความรับผิดชอบ 

ในการปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของตน การปฏบิัติตนเป็นผู้นำหรอืผู้ตามไดเ้หมาะสม 
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กับบทบาท องค์การใดก็ตามถา้ขาดทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ 

ในการทำงาน 

   1.2 สมรรถนะประจำสายงาน หมายถงึ ความสามารถที่กำหนดเฉพาะ

สำหรับกลุ่มงานใด ๆ เพื่อสนับสนุนใหข้า้ราชการแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่ 

และส่งเสริมใหข้้าราชการปฏบิัตภิารกิจในหน้าที่ใหด้ยีิ่งขึ้นสำหรับผู้บรหิารสถานศึกษา  

4 สมรรถนะ ประกอบดว้ย  

    1.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ หมายถงึ ความสามารถ 

ในการทำความเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการและกฎเกณฑ์ 

ที่กำหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อแกป้ัญหาหรอืพัฒนางาน 

รวมทัง้สามารถคดิวเิคราะห์องค์การหรอืงานในภาพรวมและดำเนนิการแกไ้ขอย่างเป็น

ระบบ 

    1.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ หมายถงึ ความสามารถในการพูด  

เขยีน สื่อสารโต้ตอบในโอกาสหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูง โน้มนา้ว 

ใหผู้้อื่นเห็นดว้ย ยอมรับคล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 

    1.2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถงึ ความสามารถในการ 

ใหค้ำปรกึษาแนะนำ และช่วยแกป้ัญหาใหแ้กเ่พื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วม 

ในการพัฒนาบุคลากรปฏบิัตตินเป็นแบบอย่าง รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนและใหโ้อกาส 

เพื่อนร่วมงานไดพ้ัฒนา ในรูปแบบต่าง ๆ 

    1.2.4 การมวีสิัยทัศน์ หมายถงึ ความสามารถในการกำหนดวสิัยทัศน์  

ทศิทางหรอืแนวทางการพัฒนาองค์การที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและเป็นไปไดใ้นทาง

ปฏบิัตหิรอืยอมรับแนวคดิ 

  2. ประสทิธผิลโรงเรยีน หมายถงึ ความสำเร็จซึ่งเป็นผลมาจากการ

บรหิารงานของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย การบริหารโรงเรยีน 4 งาน ดังนี้ 

   2.1 งานวิชาการ หมายถงึ การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทอ้งถิ่น การวางแผนงานดา้นวชิาการ การจัดการเรยีนการสอน การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา กระบวนการเรยีนรู ้การวัดผลประเมนิผลและดำเนนิการ 

เทยีบโอนผลการเรยีน การวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาและส่งเสรมิใหม้ี

แหล่งเรยีนรู้ การนเิทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

และมาตรฐานการศกึษา การส่งเสรมิชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งทางวชิาการ การประสาน
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ความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น การส่งเสรมิ 

และสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

   2.2 งานงบประมาณ หมายถึง การดำเนนิการเกี่ยวกับการวางแผน

งบประมาณ การคำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดระบบ การจัดหาพัสดุ การบรหิาร 

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงนิและผลการดำเนินงาน 

การบรหิารสนิทรัพย์ การตรวจสอบภายใน 

   2.3 งานบริหารงานบุคคล หมายถงึ การดำเนนิการเกี่ยวกับบุคลากร 

ในโรงเรยีนทุกขัน้ตอน ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้

เงนิเดอืน การลาทุกประเภท การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การดำเนนิการทางวินัย 

และการลงโทษ การรายงานการดำเนินการทางวนัิยและการลงโทษ การจัดทำบัญชีรายช่ือ

และใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ การส่งเสรมิ 

การประเมนิวทิยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา การส่งเสรมิและยกย่อง

เชิดชูเกยีรต ิการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ การส่งเสรมิวนัิย 

คุณธรรมและจรยิธรรมสาหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การรเิริ่มส่งเสรมิ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา การพัฒนา 

ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา 

   2.4 งานบริหารทั่วไป หมายถงึ การดำเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

และเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา  

การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน งานเทคโนโลย ี

เพื่อการศกึษา การดำเนนิงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม  

การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน การรับนักเรยีน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องการจัดตัง้  

ยุบ รวมหรอืเลกิสถานศกึษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การทัศนศกึษา การส่งเสรมิ 

งานกจิการนักเรยีน การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสาน

การจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา  

งานประสานราชการส่วนภูมภิาค และส่วนทอ้งถิ่น การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกจิกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการลงโทษนักเรยีน 
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  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง การที่ข้าราชการครูไดรั้บการ

แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

แบ่งเป็น 

   3.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน หมายถงึ บุคคลที่ไดรั้บแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนและรองผู้อำนวยการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศกึษาสกลนคร  

   3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูประจำการ ที่ทำหนา้ที่ปฏบิัตกิาร

สอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

  4. ขนาดของโรงเรยีน หมายถงึ การกำหนดขนาดของโรงเรยีนโดยใช้เกณฑ์ 

การคำนวณจำนวนนักเรยีนของ ก.ค.ศ. โดยแบ่งโรงเรยีนเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

   4.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก หมายถงึ โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่มนีักเรยีนตัง้แต่ 1-499 คน 

   4.2 โรงเรยีนขนาดกลาง หมายถงึ โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่มนีักเรยีนตัง้แต่ 500–1,499 คน 

   4.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ หมายถงึ โรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่มนีักเรยีนตั้งแต่ 1,500-2,500 ขึ้นไป 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน หมายถึง ระยะเวลาในการทำงานของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร

จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

   5.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน นอ้ยกว่า 10 ป ีหมายถงึ ช่วงเวลา

การปฏบิัตงิานที่อยู่ในช่วงผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถงึ

เวลาปัจจุบัน เป็นเวลานอ้ยกว่า 10 ป ี

   5.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 10-20 ป ีหมายถงึ ช่วงเวลา 

การปฏบิัตงิานที่อยู่ในช่วงผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถงึ

เวลาปัจจุบัน เป็นเวลาตัง้แต่ 10-20 ป ี 

   5.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน มากกว่า 20 ป ีหมายถงึ ช่วงเวลา

การปฏบิัตงิานที่อยู่ในช่วงผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถงึ

เวลาปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 20 ป ีขึ้นไป 
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  6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน หมายถงึ การนำผลการศกึษาเกี่ยวกบัสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน เลอืกดา้นที่มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร แลว้นำไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

จำนวน 10 คน จากนัน้ผู้วจัิยจึงนำผลที่ไดไ้ปวเิคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อหาแนวทางพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่เหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวจัิยครัง้นี้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารซึ่งเป็นหลักการ แนวคดิ 

และทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามลำดับดังนี้ 

  1. แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

   1.1 ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ 

   1.2 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

   1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

   1.4 ประเภทของสมรรถนะ 

   1.5 ระดับและการประเมนิสมรรถนะ 

  2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

   2.1 สมรรถนะหลัก 

    2.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

    2.1.2 การบรกิารที่ดี 

    2.1.3 การพัฒนาตนเอง 

    2.1.4 การทำงานเป็นทมี    

   2.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

    2.2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

    2.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

    2.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

    2.2.4 การมวีสิัยทัศน์    

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน 

   3.1 ความหมายประสทิธผิลโรงเรยีน 
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   3.2 ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน 

    3.2.1 งานวิชาการ  

    3.2.2 งานงบประมาณ 

    3.2.3 งานบุคคล 

    3.2.4 งานบรหิารทั่วไป 

  4. บรบิทสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

  5. งานวจัิยที่เกี่ยวขอ้ง 

   5.1 งานวจัิยที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บรหิารโรงเรยีน 

   5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน  

แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

 แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะไดแ้พร่หลายมานานในต่างประเทศตัง้แต่ตน้ป ี

ค.ศ. 1990 ซึ่งในปัจจุบันได้มกีารนำแนวคดินี้มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

อย่างกวา้งขวาง เนื่องจากแนวคดิดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสรรหา 

คัดเลอืก พัฒนาและประเมินผลงานของบุคลากรไดต้รงกับวัตถุประสงค์ขององค์การมาก

ที่สุด คำว่า สมรรถนะ (competency) มคีวามหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถหรอื 

สมรรถนะ ในภาษาอังกฤษมคีำที่มคีวามหมายคลา้ยกันอยู่หลายคำ เช่น expertise, fitness, 

capability, ability, proficiency, expertise, skill, aptitude โดยสำนักงานคณะ กรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืนใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ในบางองค์กรใช้คำว่า “ความสามารถ” 

ดังนั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกัน ผู้วจัิยจงึขอใช้คำว่า “สมรรถนะ” หรอื competency ซึ่งมีนักการ

ศกึษาไดใ้หค้วามหมายของคำว่า “สมรรถนะ” ไวห้ลายทัศนะดังต่อไปนี้ 

  1. ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ 

   พรพนา พาโคกทม (2553, หนา้ 9–10) กล่าวว่าสมรรถนะ คอื ความรู้ 

ทักษะ และพฤตนิสิัย ที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลใหป้ระสบผลสำเร็จสูงกว่า

มาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดว้ยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ 

(Knowledge) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “รู้” เช่น ความรูค้วามเข้าใจ ในกฎหมายปกครอง 

2) ทักษะ (Skill) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “ทำ” เช่น ทักษะดา้น ICT ทักษะดา้นเทคโนโลยี

การบรหิารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ตอ้งผ่านการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเป็นประจำจนเกดิเป็นความ

ชำนาญในการใช้งานและ 3) พฤตนิสิัยที่พงึปรารถนา (Attributes) คอื สิ่งที่องค์กรต้องการ



21 

ให ้“เป็น” เช่น ความใฝ่รู ้ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กรและความมุ่งม่ันในความสำเร็จ 

สิ่งเหล่านี้จะอยู่ลกึลงไปในจติใจ ตอ้งปลูกฝังสร้างยากกว่าความรูแ้ละทักษะ แต่ถ้าหากมี

อยู่แลว้จะเป็นพลังผลักดันใหค้นมพีฤตกิรรมที่องค์กรต้องการ 

   ขจรศักดิ์ ศริมัิย (2558, หน้า 8) กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ คุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรม ที่ส่งผลให้

บุคลากรปฏบิัตงิานหรอืกระทำสิ่งต่าง ๆ ไดต้ามมาตรฐานและส่งผลใหอ้งค์การดำเนนิ

กจิกรรมต่าง ๆ ไดต้ามวัตถุ ประสงค ์ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่

ตอ้งการ ซึ่งสามารถวัดและสังเกตเห็นไดว้่าเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ ทักษะและ

ลักษณะอื่น ๆ ที่โดดเด่นกว่าบุคคลอื่น ๆ ในองค์การ 

   นพดลย์ เพชระ (2559, หน้า 14) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำใหบุ้คคลนัน้ปฏบิัตงิานในความ

รับผิดชอบของตนไดด้ ีส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาขึ้นตามเป้าประสงค์ 

   นันทยิา ชัยชนะเลศิ (2558, หนา้ 32) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะ 

ไวว้่า หมายถงึ คุณลักษณะที่จำเป็นของบุคคลในการปฏบิัตงิานตามหนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

   รัศม ีสีหะนันท์ (2559, หนา้ 14) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

สมรรถนะ หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำใหบุ้คคลนัน้ปฏบิัตงิานที่ไดรั้บ

มอบหมาย หรอืไดรั้บผิดชอบของตนไดด้ ีส่งผลใหอ้งค์การพัฒนาขึ้น 

   จรีะ งอกศลิป์ (2559, หน้า 21) ไดใ้หค้วามหมายสำหรับสมรรถนะ  

จะมลีักษณะร่วมกัน คอื เป็นพฤตกิรรมในการทำงานเกี่ยวขอ้งกับผลสำเร็จของงาน 

และเกี่ยวขอ้งกับความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ 

   คู่มอืการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรอืน (2553, หนา้ 3)  

ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า หมายถงึ คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่กำหนดเป็น

คุณลักษณะเฉพาะตามหนา้งานที่ปฏบิัต ิซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกันตามสายงาน หน่วยงาน 

และส่วนราชการ ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถปฏบิัตงิานในหน้าที่ที่รับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสม 

และมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

   อารวีรรณ์ นอ้ยด ี(2553, หนา้ 15) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ความสามารถ ทักษะ 

กระบวนการและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่น 

กว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น 
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   ณฐา สันกว๊าน (2553, หน้า 8) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

คุณลักษณะของครูผู้สอนอันเนื่องมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ บุคลกิภาพ 

ในดา้นต่าง ๆ ทำใหบุ้คคลนั้นปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ และบรรลุตามเปา้หมาย

ที่ตัง้ไว ้

   สุนันทา เลาหนันทน์ (2553, หนา้ 2) กล่าวไวว้่า สมรรถนะ หมายถงึ 

ความรู้ (Knowledge)ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic or 

Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรม (Behavior) ที่จำเป็นในการปฏบิัตงิานและมผีล

ทำใหบุ้คคลนัน้ปฏบิัตงิานในความรับผิดชอบของตนไดด้ีกว่าผู้อื่น 

   สุวมิล ศรยีงค์ (2555, หนา้ 11) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไว้ 

หมายถงึ การรับรูข้องครูเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บรหิารที่แสดงออกใหเ้ห็นถงึ ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(Characteristics) และแสดงพฤตกิรรมที่ทำใหค้รูผู้สอนปฏบิัตงิานไดส้ำเร็จและบรรลุผล

สัมฤทธิ์ของโรงเรยีน  

   Scott (1998 อา้งถงึใน อารีวรรณ์ นอ้ยด,ี 2553, หนา้ 15) สมรรถนะ  

คอื องค์ประกอบ (Cluster) ของความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคต ิ(Attitudes) 

ของปัจเจกบุคคลที่มอีทิธพิลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการทำงานของบุคคลนัน้ ๆ  

เป็นบทบาทหรอืความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับผลงานและสามารถวัดค่าเปรยีบเทยีบ 

กับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้ ซึ่งสอดคลอ้งกับนยิามความหมายของ สุรชัย 

พรหมพันธุ์ (2554, หน้า 187) ที่ไดส้รุปความหมายของสมรรถนะไวว้่า หมายถงึ  

ผลการปฏบิัตงิานที่เป็นเลศิ ซึ่งประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)  

และคุณลักษณะหรอืพฤตกิรรมที่แสดงออก (Attributes/Behavior) เช่น อุปนสิัย  

(Trait) บทบาททางสังคม (Social role) การรับรูต้นเอง (Self image) และแรงจูงใจ (Motive) 

   จากความหมายที่กล่าวมาข้างตน้ ผู้วจัิยสรุปไดว้่าสมรรถนะ 

(Competency) หมายถงึความสามารถเฉพาะตนที่เกดิจากความรู้ ทักษะและความสามารถ 

รวมถงึคุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลกิภาพ เมื่อหลอมรวมสิ่งที่กล่าวมารวมกันจะช่วยทำให ้

การทำงาน เกดิความสำเร็จและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้ 

  2. แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ 

   แนวความคดิเกี่ยวกับสมรรถนะหรอืความสามารถของบุคคลในองค์การ 

ไดเ้ริ่มขึ้นใน ป ีค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ Clelland นักจิตวทิยา 
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แห่งมหาวทิยาลยัฮาวาร์ดซึ่งไดก้ลา่วถงึความสัมพันธ์ระหว่างคณุลักษณะที่ด ี(Excellent 

Performance) ของบุคคลในองค์การกับระดับทักษะความรูค้วามสามารถ โดยระบุว่า 

การวัด IQ และการทดสอบบุคลกิภาพเป็นวธิกีารที่ไม่เหมาะสมในการทำนาย

ความสามารถ แต่บรษิัทควรว่าจ้างบุคคลที่มคีวามสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ  

   ปยิะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549, หนา้ 15–16) ไดก้ล่าวไวเ้กี่ยวกับ

ลักษณะสำคัญ 4 ประการของสมรรถนะ ดังนี้  

    1. Competency มปีระกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนหนึ่งที่มองเห็นไดชั้ด คอื 

ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) และอกีส่วนหนึ่งที่ซ่อนเรน้อยู่ คอื พฤตกิรรม 

(Behavior) ที่สะทอ้นมาจากค่านยิม (Value) อุปนสิัย (Trait) ทัศนคต ิ(Attitude) และแรงขับ 

(Drive) 

    2. Competency ต้องแสดงใหเ้ห็นถงึผลงาน (Outcome) 

    3. ผลงานนั้นตอ้งสามารถวัดค่าได ้(Measurable) ทั่วไปจะคุน้เคยกับ 

คำว่า KPI (Key Performance Indicator) 

    4. Competency ตอ้งสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาได ้(Acquisition  

development) สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของบุคคลกับสมรรถนะ 

และผลงาน เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ  

ของบุคคลส่งผลใหบุ้คคลมีสมรรถนะหรอืพฤตกิรรมในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ  

และสมรรถนะต่าง ๆ ที่มคีวามสัมพันธ์กับผลงานของบุคคล  

   เจษฎา นกนอ้ย (2552, หนา้ 136) กล่าวถึงแนวคดิสมรรถนะไวว้่า  

เป็นแนวคดิหนึ่งในปัจจุบันที่ไดรั้บความนยิมนำมาปรับใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนที่เรยีกว่า 

การจ่ายค่าตอบแทน โดยองิสมรรถนะ (Competency–Based Pay) ทัง้นี้เพราะผลการศกึษา

ของ Clelland พบว่า สมรรถนะเป็นปัจจัยที่สามารถใช้ทำนายความสำเร็จในการทำงาน 

ไดด้กีว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวธิรีการทำนายแบบเดมิที่พจิารณาความสามารถของบุคคล 

จากสถาบันการศกึษาทีจ่บระดับการศกึษา คะแนนสอบที่ไดจ้ากสถาบันการศกึษา 

และคะแนนผลสอบแข่งขันเขา้ทำงาน ดังนัน้จึงไดรั้บความสนใจเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพราะโดยทั่วไปการจัดการสมรรถนะ (Competency Management)  

มาจากฐานความคดิที่ว่า ความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จขององค์การ 

เป็นผลมาจากสมรรถนะ ดังนัน้ การบริหารองค์การจงึควรใหค้วามสำคัญกับสมรรถนะ  
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ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็เช่นเดยีวกันที่ควรคำนงึถงึสมรรถนะเป็นที่ตัง้อันเป็นที่มา 

ของแนวคดิการจ่ายค่าตอบแทนโดยองิสมรรถนะ 

   อารวีรรณ์ นอ้ยด ี(2553, หนา้ 11) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกับสมรรถนะ 

หรอืขดีความสามารถในการทำงาน ว่าเกดิขึ้นในช่วงตน้ของศตวรรษที่ 1970  

โดยนักวชิาการ Clelland ซึ่งไดท้ำการศกึษาวจัิยว่าทำไมบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่ง

เดยีวกันจงึมผีลงานที่แตกต่างกัน Clelland จงึทำการ ศึกษาวจัิยโดยแยกบุคลากร ที่มผีล

การปฏิบัตงิานดอีอกจากบุคลากรที่มผีลการปฏบิัตงิานพอใช้ แลว้จึงศกึษาว่าบุคลากร 

ทัง้ 2 กลุ่ม มีผลการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศกึษาทำใหส้รุปไดว้่าบุคลากร 

ที่มผีลการปฏบิัตงิานดีจะมีสิง่หนึ่งที่เรยีกว่าสมรรถนะ (Competency) 

   ขจรศักดิ์ ศริมัิย (2553, หน้า 1) ทีก่ล่าวไวว้่า แนวคดิเรื่องสมรรถนะนี้ 

มพีื้นฐานมาจากการมุ่งส่งเสรมิความ สามารถใหท้รัพยากรบุคคล โดยมคีวามเช่ือว่า 

เมื่อพัฒนาคนใหม้คีวามสามารถแลว้คนจะใช้ความ สามารถที่มไีปผลักดันใหอ้งค์การบรรลุ 

เปา้หมาย ดังนั้นการนำเรื่องสมรรถนะมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลขององค์การเป็นสำคัญ 

   ขจรศักดิ์ ศริมัิย (2553, หน้า 2) ไดจ้ากการศกึษาคน้คว้า พบว่า 

สมรรถนะเกี่ยวกับความเข้าใจขอ้แตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ 

กับผลการปฏบิัตงิานไม่ใช่การทดสอบดว้ยแบบทดสอบความถนัด จนเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการพัฒนาสมรรถนะ ใหเ้ป็นอกีทางเลอืกหนึ่งนอกเหนอืไปจากการวัดเชาว์ปัญญา  

ซึ่งมคีำอธบิายโดยใช้โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ซึ่งอธบิายความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเปรยีบเทยีบไดก้ับภูเขานำ้แข็ง 2 ส่วน คอื ส่วนที่เห็นไดง่้ายและพัฒนาไดง่้าย  

คอื ส่วนที่ลอยอยู่เหนอืน้ำ ไดแ้ก่ ความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมอียู่ซึ่งสามารถพัฒนา 

ใหม้ขีึ้นไดไ้ม่ยากนัก ดว้ยการศกึษาคน้ควา้ อบรมและการฝึกฝนปฏบิัต ิส่วนที่มองเห็น 

ไดย้าก คอืส่วนใหญ่สุดที่อยู่ใตผิ้วนำ้ ไดแ้ก่แรงจูงใจ ลักษณะนสิัยภาพลักษณ์ของตนเอง  

และบทบาทที่แสดงออกในสังคม เป็นส่วนที่พัฒนาไดย้าก เพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัว

บุคคลซึ่งมผีลต่อพฤตกิรรมในการทำงานของบุคคลอย่างมาก 

   Spencer & Spencer (1993, p. 9) ที่ใหค้วามหมายของสมรรถนะว่า 

เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมปีระสทิธผิลของ

เกณฑ์ที่ใช้และ/หรอืการปฏิบัตงิานที่ไดผ้ลการทำงานที่ดขีึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ Spencer & 

Spencer (1993, p. 11) ไดข้ยายความหมายของสมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของ
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แต่ละบุคคล (Underlying Characteristic) ที่มคีวามสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมี

ประสทิธผิลของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion Reference) และการปฏบิัติงานที่ไดผ้ลงานสูงกว่า

มาตรฐาน (Superior Performance) ดังภาพประกอบ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏบิัตงิานที่ตอ้งการ 

                           ที่มา : Spencer & Spencer (1993, p. 11) 

    โดยในภาพประกอบ 4 สามารถอธบิายได ้ดังนี้ 

     1. แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคดิหรอืตอ้งการอย่างแทจ้ริง  

ซึ่งจะเป็นแรงขับในการกำหนดทศิทางหรือการเลอืกของบุคคลเพื่อแสดงออกถงึพฤตกิรรม 

หรอืการตอบสนองต่อเป้าหมายหรอืการถอยออกไปจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านัน้ 

     2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพ 

ของบุคคลและรวมถงึการตอบสนองของบุคคลต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ 

     3. แนวคดิของตนเอง (Self concept) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคต ิ

(Attitude) ค่านยิม (Value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มตี่อตนเอง (Self image) ซึ่งจะเป็น

แรงจูงใจที่ทำใหเ้กดิพฤตกิรรมและทำใหส้ามารถทำนายพฤตกิรรมของบุคคลที่มต่ีอ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะสัน้ ๆ ได ้โดยแนวคดิของตนเอง ได้แก่ ทัศนคติและค่านยิม 
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ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนได ้แต่ตอ้งใช้ระยะเวลานานและสามารถทำไดด้ว้ยการ 

ฝึกอบรม การใช้หลักจิตวทิยาหรอืการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ 

ทำไดค้่อนขา้งยากและตอ้งใช้เวลา 

     4. ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของขอ้มูลหรอืเนื้อหา 

เฉพาะดา้นที่บุคคลใดบคุคลหนึง่ครอบครองอยู่ 

     5. ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏบิัตงิานทัง้ที่เกี่ยวขอ้ง

กับดา้นกายภาพการใช้ความคิด และจติใจของบุคคลในระดับที่สามารถคดิ วเิคราะห์  

ใช้ความรูก้ำหนดเหตุผลหรือการวางแผนในการจัดการและในขณะเดยีวกันก็ตระหนักถงึ

ความซับซอ้นของขอ้มูลได้ 

    คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 5 คุณลักษณะนี้ สามารถนำมาจัดกลุ่ม

ภายใตเ้กณฑ์ของพฤตกิรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดง่้ายจำนวน 2 คุณลักษณะ คอื  

     1. สมรรถนะที่สังเกตไดห้รอืเห็นได้ (Visible) ไดแ้ก่ ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skill) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มโีอกาสพัฒนาไดโ้ดยง่าย  

     2. สมรรถนะที่อยู่ลกึลงไปหรอืซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Hidden) 

ไดแ้ก ่แรงจูงใจ (Motive) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ยากต่อการวัด

และพัฒนา 

    สรุปไดว้่า แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถนะ จากการศกึษาโมเดล

ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ของ Clelland นักจติวทิยาประเทศสหรัฐอเมรกิา การที่บุคคล

จะมพีฤตกิรรมในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมอียู่ 

ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรยีบเทยีบไดก้ับภูเขานำ้แข็ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ลอย 

อยู่เหนอืนำ้ โดยเห็นไดง่้ายและพัฒนาไดง่้าย คอื ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่  

และส่วนใหญ่สุดที่อยู่ใต้ผิวนำ้ ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นได้ยาก คอื แรงจูงใจ ลักษณะนสิัย

ภาพลักษณ์ของตนเองและบทบาทที่แสดงออกในสังคม 

  3. องค์ประกอบของสมรรถนะ 

   สมรรถนะ เป็นปัจจัยในการทำงานที่เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน

ใหแ้ก่ องค์การ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให ้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้

ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ ซึ่งจะแสดงออกในรูปของพฤตกิรรมการทำงาน การประเมนิ

สมรรถนะก็คอืการประเมินพฤตกิรรมการทำงาน ซึ่งเป็นพฤตกิรรมที่แสดงออกเป็นประจำ 
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ไม่ใช่การประเมินความสามารถสูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 

ออนไลน์) โดยมนัีกการศกึษาไดแ้บ่งองค์ประกอบไว ้ดังนี้ 

    วรรณ์ชัย จองแก (2559, หนา้ 21) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของสมรรถนะ 

ประกอบดว้ย 

     1. ทักษะ (skills) เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำไดด้ ีและฝึกปฏบิัต ิ

เป็นประจำจนเกดิความชำนาญ เช่น ทักษะของครูในการสอนที่สอนมานานโดยไม่ดูตำรา 

ความสามารถในการปฏบิัติงานตามความมุ่งม่ันจากจติใจและร่างกาย โดยความสามารถนี้

จะรวมไปถงึการคดิเชิงระบบ ที่จะตอ้งคดิถึงความเป็นเหตุเป็นผลดว้ย 

     2. ความถนัด (aptitude) จะเป็นความสามารถที่มีมาแต่เดมิ  

จะนำไปสู่ทักษะและความรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์ เป็นความสามารถที่มีมาแต่เดมิ  

และความสามารถที่เกดิขน้ภายหลังที่จำเป็นตอ้งใช้การเรยีนรูค้วามพยายามศกึษา 

หาขอ้มูล 

     3. ความรู ้(knowledge) เป็นความรูเ้ฉพาะด้านของบุคคล เช่น  

ความรูภ้าษาอังกฤษ ความรูด้า้นการสอนของครู และความรูด้้านการบริหารการศกึษา 

เป็นตน้ 

     4. ทัศนคติหรอืแนวคิดของตน (self concept) เป็นทัศนคต ิค่านยิม  

และความคดิเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรอืสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเป็น ซึ่งจะสามารถ

สังเกตจากพฤตกิรรมที่แสดงออกมา เช่น เป็นคนที่มคีวามเช่ือม่ันในตนเองสูง จะเช่ือว่า

ตนเองสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

     5. บุคลกิลักษณะประจำตัวของบุคคล (personal characteristic or 

attributes) เป็นบุคลกิประจำตัวของบุคคล หรอื เป็นอุปนัย เป็นคุณลักษณะที่มักจะ

แสดงออกเพื่อโตต้อบต่อสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ 

และประสบการณ์ของแต่ละคน เป็นสิ่งที่อธบิายถงึบุคคลผู้นั้น 

     6. แรงจูงใจหรอืแรงขับดันภายใน (motivation) เป็นแรงจูงใจหรอื 

แรงขับภายใน ซึ่งทำใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเปา้หมายของเขา เช่น 

บุคคลที่มุ่งผลสำเร็จมักชอบตัง้เปา้หมายที่ทา้ทาย และพยายามทำงานใหส้ำเร็จตามเปา้

ที่ตัง้ไว ้ตลอดจนพยายามปรับปรุงวธิกีารทำงานของตนเองตลอดเวลา 
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    David C. McClelland (พรทิพย์ บญุณสะ, 2555, หน้า 15)  

ตามแนวคดิของ David C. McClelland ไดแ้บ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน  

     1. ความรู้ (knowledge) คอื ความรูเ้ฉพาะในเรื่องที่ตอ้งรู ้ 

เป็นความรูท้ี่เป็นสาระสำคัญ เช่น ความรูด้้านเครื่องยนต์  

     2. ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ตอ้งการใหท้ำไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น 

ทักษะทางคอมพวิเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทักษะที่เกดิไดนั้น้มาจาก

พื้นฐานทางความรูแ้ละสามารถปฏบิัตไิดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไว 

     3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self-concept) คอื เจตคตคิ่านยิม 

และความคดิเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนหรอืสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็นเช่น 

ความม่ันใจในตนเอง  

     4. บุคลกิลักษณะประจำตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งทีอ่ธบิายถงึ

บุคคล เช่น คนที่น่าเช่ือถอืและไวว้างใจไดห้รอืมลีักษณะเป็นผู้นำ  

     5. แรงจูงใจหรอืเจตคติ (motives/attitude) เป็นแรงจูใจหรอืแรงขับ

ภายใน ซึ่งทำใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมที่มุ่งไปสู่เปา้หมายหรอืมุ่งสู่ความสำเร็จ  

    จากการศกึษา องค์ประกอบของสมรรถนะ สรุปไดว้่า ทักษะ ความรู ้

ทัศนคต ิบุคลกิภาพ แรงจูงใจ ที่เราสามารถสังเกตเห็นได ้ซึ่งเป็นลักษณะที่แต่ละบุคคล

แสดง และสามารถวดัได ้แต่ยังมสีิ่งที่อยู่ภายในไม่สามารถวัดหรอืประเมนิไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ 

บทบาททางสังคม ภาพพจน์ที่รับรูด้ว้ยตนเอง อุปนสิัย แรงกระตุน้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน 

  4. ประเภทของสมรรถนะ 

   มนัีกวชิาการหลายท่านไดใ้หท้รรศนะเกี่ยวกับประเภทของสมรรถนะ 

ที่แตกต่างกันออกไป (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 2545, หนา้ 84) 

ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) คอื คุณลักษณะ 

ร่วมของข้าราชการพลเรอืนทุกตำแหน่ง ทัง้ระบบกำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านยิม 

และพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ และสมรรถนะ

ประจำกลุ่มงาน คอื สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มงานเพื่อสนับสนุน 

ให้ขา้ราชการแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่ และส่งเสรมิใหส้ามารถปฏบิัตภิารกจิ 

ในหนา้ที่ ไดด้ยีิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกำหนดให้แต่ละกลุ่มงานมสีมรรถนะประจำ  

มสีมรรถนะประจำกลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวน้กลุ่มงานนักบรหิารระดับสูง  

ม ี5 สมรรถนะ)  
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    อานนท์ ศักดิ์วรวชิญ์ (2547, หนา้ 62) ไดอ้ธบิายถงึความสอดคลอ้ง 

ไปในทศิทางที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยใหง้านเป็นไปดว้ยด ี(Alignment) ซึ่งเริ่ม

จาก วสิัยทัศน์ พันธกจิหรอืค่านยิม สู่เปา้หมายขององค์การ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ของ

องค์การ จากนัน้มาพิจารณาถงึสมรรถนะหลักที่จะทำใหบ้รรลุเปา้หมายขององค์  

การมอีะไรบ้าง จะใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันใหบ้รรลุเปา้หมายของ

องค์การ และจากสมรรถนะหลักก็มาพจิารณาสมรรถนะของหนา้ที่ของบุคคลในองค์การ

ตามตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะต้องสอด คลอ้งกับสมรรถนะของบุคคลสมรรถนะของบุคคลกับ

สมรรถนะหนา้ที่จะไปในทางเดยีวกันงานต่าง ๆ ก็จะไปในทางเดยีวกัน ดังภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การกำหนดสมรรถนะ 

ที่มา : อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547, หนา้ 62) 

    ณรงค์วทิย์ แสนทอง (2547, หนา้ 10–11) ไดน้ำเสนอทัศนะเกี่ยวกับ

สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ 

     1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถงึ บุคลกิลักษณะ 

ของคนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือ และอุปนสิัยของคนในองค์การ 

โดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนใหอ้งค์การบรรลุเปา้หมายตามวสิัยทัศน์ได้ 
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     2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถงึ บุคลกิ 

ลักษณะของคนที่สะทอ้นให้เห็นถงึความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือและอุปนสิัยที่จะช่วย

ส่งเสรมิใหค้นนั้น ๆ สามารถสรา้งผลงานในการปฏบิัติงานตำแหน่งนัน้ ๆ ไดส้งูกว่า

มาตรฐาน 

     3. สมรรถนะส่วนบคุคล (Personal Competency) หมายถงึ บุคลกิ 

ลักษณะของคนที่สะทอ้นให้เห็นถงึความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือ และอุปนสิัยที่ทำให้

บุคคลนัน้มคีวามสามารถในการทำสิง่ใดสิ่งหนึ่งไดโ้ดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น สามารถ 

อาศัยอยู่กับแมงป่องหรอือสรพษิได้ เป็นตน้ซึ่งเรามักจะเรยีกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า 

ความสามารถพเิศษส่วนบุคคล 

    กระทรวงมหาดไทย (2549, หนา้ 3) ประเภทของสมรรถนะเป็น  

2 กลุ่ม ไดแ้ก ่

     1. สมรรถนะพื้นฐาน หรอืสมรรถนะหลัก (Threshold/Core 

Competency) ไดแ้ก่ความรู ้หรอืทักษะพื้นฐานที่ผู้ปฏบิัติงานทุกคนจำเป็นตอ้งมเีพื่อให้

สามารถปฏบิตังิานได้ แต่ไม่ไดส้ามารถแยกผู้ที่ปฏบิัตงิานด ีออกจากผู้ที่ปฏบิัตงิาน 

ปานกลาง หรอือาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งไดว้่า Core Competency นี้ถอืเป็นคุณสมบัติร่วม 

ของทุกคนในองค์กรที่จะตอ้งม ีหรือวัฒนธรรมองค์กร 

     2. สมรรถนะอื่นที่ไม่ใช่สมรรถนะพื้นฐานหรอืสมรรถนะหลัก  

เป็นสมรรถนะที่แยกความแตกต่าง (Differentiating Competency) ไดแ้ก ่ปัจจัยต่าง ๆ  

ที่ผู้ปฏบิัตงิานที่ดมีี แต่ผู้ปฏิบัตงิานปานกลางไม่ม ีสมรรถนะนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกความ

แตกต่างระหว่างผู้ที่มผีลการปฏบิัตงิานดีและผู้ที่มผีลการปฏบิัตงิานปานกลาง  

หรอืกล่าวอกีอย่างว่า เป็นคุณสมบัตหิรอืคุณลักษณะที่องค์กรตอ้งการสำหรับตำแหน่งงาน

ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้จากประเภทของสมรรถนะดังกล่าวขา้งตน้ ไดม้กีารกำหนดสมรรถนะ

หรอืการสร้างรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) เพื่อปรับใช้ในองค์การไดโ้ดยการ

กำหนดสมรรถนะจะเริ่มจากการนำวสิัยทัศน์ (Vision) พันธกจิ (Mission) ค่านยิม (Values) 

ขององค์การมาเป็นแนวทางในการกำหนดสมรรถนะ  

    จริประภา อัครบวร (2549, หนา้ 68) กล่าวถงึ สมรรถนะในตำแหน่ง

หนึ่ง ๆ จะประกอบไปดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

     1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คอื พฤตกิรรมที่ดทีี่ทุกคน 

ในองค์การตอ้งม ีเพื่อแสดงถงึวัฒนธรรมและหลักนยิมขององค์การ 
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     2. สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คอื คุณสมบัติ

ความสามารถด้านการบรหิารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจำเป็นตอ้งมใีนการทำงาน 

เพื่อใหง้านสำเร็จ และสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ วสิัยทัศน์ ขององค์การ 

     3. สมรรถนะเชิงเทคนคิ (Technical Competency) คอื ทักษะดา้น 

วชิาชีพที่จำเป็นในการนำไปปฏบิัตงิานใหบ้รรลุผลสำเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน 

โดยสามารถจำแนกได ้2 ส่วนย่อย ไดแ้ก ่สมรรถนะเชิงเทคนคิหลัก (Core Technical 

Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนคิเฉพาะ (Specific Technical Competency) 

    พลสัณห์ โพธิ์ศรทีอง (2549, หนา้ 216) ไดแ้บ่งประเภทของ 

สมรรถนะที่นำไปใช้ในองค์การแบ่งได ้2 ประเภท คอื 

     1. สมรรถนะขององค์การ เป็นสมรรถนะระดับองค์การที่บุคคล 

ทุกระดับขององค์การตอ้งมี เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยเป็นสมรรถนะ 

ที่เป็นหลัก ซึ่งส่งผลใหอ้งค์การมผีลงานที่แตกต่างจากองค์การอื่น ๆ เช่น สมรรถนะ 

ของสถาบันการศกึษา อาจไดแ้ก่ประสทิธภิาพในการสอนหรอืการสรา้งผลงาน วจัิยองค์

ความรูใ้หม่ ๆ ในขณะที่องค์การอื่น ๆ มุ่งสร้างความเป็นเลศิทางการใหบ้รกิาร  

     2. สมรรถนะเกี่ยวกับงาน เป็นสมรรถนะระดับบุคคลต้องมเีพื่อให้

การปฏบิัตงิานในภารกจิหรือตำแหน่งต่าง ๆ ประสบความสำเร็จไดผ้ลผลติตามที่องค์การ

ตอ้งการ เช่น ครู อาจารย์ ตอ้งมสีรรถนะในการส่งเสริมผู้เรยีนใหส้ามารถเรยีนรูอ้ย่างมี

คุณภาพจนถงึขัน้เก่ง คอื มีความสุข ครู อาจารย์ ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนทัง้ขอ้มูลใหม่ ๆ มาเสมอ  

    สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2562 (อา้งถงึใน พรพนา พาโคกทม. 

2553, หนา้ 13) แบ่งประเภทของสมรรถนะหรอืความสามารถ ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็น  

3 ประเภท คอื 

     1. สมรรถนะของสำนักงาน (Organization Competencies)  

เป็นความสามารถที่สำนัก งานตอ้งมแีละตอ้งทำ คอืเป็นองค์กรมอือาชีพในการสนับสนุน 

การบรหิารงานอย่างมปีระสิทธภิาพมคีวามเช่ียวชาญในหลักกฎหมาย มรีะบบบรหิารงาน 

ที่มปีระสทิธภิาพ สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื เขา้ถงึประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  

และเป็นองค์กรนำในการส่งเสรมิการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดใีนสังคมไทย 

     2. สมรรถนะหลักของข้าราชการ (Core Competencies)  

เป็นสมรรถนะของขา้ราชการ ทุกคนที่จำเป็นตอ้งมตีอ้งเป็นและตอ้งทำเพื่อใหส้มรรถนะ

ของสำนักงานบรรลุผลไปสู่ความสำเร็จ ตามวสิัยทัศน์ที่ตัง้ไว้ เช่น เจ้าหนา้ที่ตอ้งมีความรู ้
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ความเขา้ใจหลักกฎหมายปกครองตอ้ใฝ่รูพ้ัฒนา ตนเองเพื่อใหเ้กดิความเช่ียวชาญในหลัก

กฎหมายปกครองซึ่งเป็นสมรรถนะขององค์การ เป็นตน้ 

     3. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) เป็นสมรรถนะ 

ของขา้ราชการที่ตอ้งม ีตอ้งเป็นและตอ้งทำในแต่ละกลุ่มงานหรอืตำแหน่งงานโดยใน 

บางกลุ่มงานหรือตำแหน่งอาจแบ่ง ละเอยีดออกเป็นสมรรถนะร่วมของกลุ่มงาน 

และสมรรถนะเฉพาะของกลุ่มงานในแต่ละดา้นลงไป อีกตามความจำเป็นของแต่ละ

ลักษณะงาน เช่น กลุ่มงานพนักงานคดทีี่มีช่ือตำแหน่งเหมอืนกันแต่รับผิดชอบงาน 

ไม่เหมอืนกัน เช่น พนักงานคดทีี่ทำงานประจำองค์คณะกับพนักงานคดทีี่ทำงานวิจัย  

ตอ้งมสีมรรถนะร่วมที่เหมอืนกัน คอื ตอ้งมคีวามสามารถเกี่ยวกับคดปีกครองเหมอืนกัน  

และมคีวามสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน พนักงานคดปีระจำ

องค์คณะต้องเนน้ทักษะการจัดทำสำนวนเป็นพเิศษส่วนพนักงานคดทีี่ทำงานวิจัยก็จะเนน้

ทักษะเทคนคิการวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิย  

    สุนันทา เลาหนันทน์ (2553, หนา้ 10) แยกประเภทของสมรรถนะ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ 

เชิงบรหิาร (Managerial Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนคิ (Technical Competency) 

ในลักษณะคลา้ยกับที่ สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2545, หนา้ 84)  

ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) คอื  

คุณลักษณะร่วมของขา้ราชการพลเรอืนทุกตำแหน่งทัง้ระบบ กำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอม

ค่านยิมและพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  

และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน คอื สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มงาน 

เพื่อสนับสนุนใหข้า้ราชการแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่ และส่งเสรมิใหส้ามารถ 

ปฏบิัตภิารกจิในหนา้ที่ไดด้ยีิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกำหนดให้ แต่ละกลุ่มงานมสีมรรถนะ

ประจำ มสีมรรถนะประจำกลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวน้กลุ่มงาน นักบรหิารระดับสูงมี 

5 สมรรถนะ) 

    สรุปไดว้่า สมรรถนะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คอื 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนในหน่วยงานทุกระดับ

จำเป็นตอ้งม ีเพื่อใหส้ามารถปฏบิัตหินา้ที่ไดบ้รรลุเปา้หมายขององค์การ และประเภท 

ที่สอง คอื สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะประจำ 
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ตำแหน่งต่าง ๆ ควรมเีพื่อที่จะเอื้อให้ผู้ปฏบิัตงิานทำงานไดป้ระสทิธภิาพและประสิทธผิล 

แก่หน่วยงาน 

  5. ระดับและการประเมนิสมรรถนะ 

   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา (ม.ป.ป.,  

หนา้ 1–9) ไดใ้หค้วามหมายของแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan =  

ID–Plan) ว่าเป็นแผนที่บุคคลไดก้ำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการเสรมิสร้างหรอืเพิ่มพูน

สมรรถนะ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏบิัตงิานให้มปีระสทิธภิาพมุ่งสู่คุณภาพระดับสูง

และบรรลุเปา้หมายวิชาชีพของตน โดยแผนพัฒนาตนเองดังกล่าวมปีระโยชน์ 

    1. ทำใหแ้ต่ละคนมีแผนสำหรับพัฒนาตนเองจากขอ้มูลที่เช่ือถอืได ้

    2. ทำใหรู้ส้มรรถนะเด่น และสมรรถนะที่บกพร่องของตน 

    3. ทำใหก้ารพัฒนาตนเองเกิดจากความตอ้งการ และความพรอ้ม 

ของผู้จัดทำแผนเอง 

    4. ทำใหไ้ดแ้นวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัตงิาน 

ของตนใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึ้น และมคีวามกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

    5. ทำใหเ้กดิความกระตอืรือรน้ในการพัฒนาตนเองอย่างมเีปา้หมาย 

    6. ทำใหอ้งค์กรสามารถพัฒนาการปฏบิัตงิานของบุคลากรไดอ้ย่าง 

เป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

   อารวีรรณ์ นอ้ยด ี(2553, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้่า การประเมนิสมรรถนะ 

มปีระโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรและองค์การ โดยมรีายละเอยีดหลกั 

ของการประเมนิได ้2 กลุ่ม คอื 

    1. การประเมนิสมรรถนะเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งนี้เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบความสามารถของตนเองว่ามสีมรรถนะการปฏบิัตงิานในแต่ละเรื่องอยู่ใน 

ระดับใด และจะไดข้อ้มูลสำหรับการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นไปในทศิทางที่องค์การตอ้งการ  

เพื่อสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID–Plan) และแผนพัฒนาความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

(Career Path) บนพื้นฐานข้อมูลที่เช่ือถอืไดอ้ันจะส่งผลใหบุ้คลากรมคีวามกระตอืรือรน้ที่จะ

พัฒนาตนเอง ใหม้พีฤตกิรรมการทำงานที่พงึประสงค์ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่มปีระสทิธิภาพ  

โดยมหีลักการในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง คอื เป็นการวางแผนดำเนนิการโดยใช้ขอ้มูล 

ที่เช่ือถอืไดเ้ป็นฐาน เป็นการพัฒนาตนเองโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม 
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และมปีระสทิธภิาพ และเป็นการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ใหเ้กดิขึ้นกับผู้เรยีนเป็นสำคัญรวมทัง้

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน 

    2. การประเมนิสมรรถนะเพื่อการพัฒนาองค์การ โดยสามารถ

วางแผนดำเนนิการพัฒนาบุคลากรไดต้รงกับความจำเป็นของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

และเป็นระบบ และเพื่อจะไดม้ขีอ้มูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากรไดชั้ดเจนและเช่ือถอืไดต้ลอดจนใช้เป็นแนวทางพิจารณาคัดเลอืก/

แต่งตัง้บุคลากรใหด้ำรงตำแหน่งที่สอดคลอ้งกับสมรรถนะที่มอียู่ 

   กล่าวไดว้่า สมรรถนะเป็นเครื่องมอืที่มคีวามสำคัญและจำเป็นต่อการ

บรหิารจัดการ โดยการนำแนวคดิของสมรรถนะไปใช้ในการบรหิารงานบุคคล เช่น  

การสรรหาและคัดเลอืกพนักงาน การบรหิารผลการปฏบิัตงิาน การมอบหมายภาระหน้าที่

การงานที่รับผิดชอบหรอืการพจิารณาความดคีวามชอบเป็นตน้ 

สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

 โรงเรยีน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

(2548, หนา้ 443-444) ได้กล่าวไวว้่า ผู้บรหิารโรงเรยีนจะทำงานให้สำเร็จเกดิผลด ี 

ควบคุมการดำเนนิงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของสถานศกึษา  

มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหท้ราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน หากผลการ

ดำเนนิงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้บรหิารสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ได ้ปัจจัยสำคัญ 

ที่ทำใหก้ารบรหิารโรงเรยีนประสบความสำเร็จ มดีังนี้ 

  1. สมรรถนะหลัก 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์(Achievement) 

    การบรหิารงานแบบ การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result oriented management 

หรอื Result Based Management : RBM) เป็นรูปแบบการบรหิารที่เนน้ผลสำเร็จงาน  

ความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบรกิาร โดยใช้กระบวนการ 

ประเมนิผลงานและมตีัวบ่งช้ีเป็นตัวสะทอ้นภาพความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผล 

ของการประเมนิจะนำมาใช้ในการตอบคำถามถงึความคุ้มค่าในการทำงาน เพื่อแสดง 

ต่อสาธารณชน และปรับปรุงกระบวนการทำงานใหด้ยีิ่งขึ้น กล่าวคอื การบรหิารแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ คอื การบรหิารที่เนน้ผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมตัีวช้ีวัด (Indicators)  

ที่เป็นรูปธรรม ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 การบรหิารแบบการมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ที่มา : ธรีภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 20) 

     1.1.1 วัตถุประสงค์ของการบรหิารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      เพื่อปรับปรุงผลการปฏบิัตงิานขององค์การให้ดยีิ่งขึ้น ผู้บรหิาร 

โรงเรยีน ซึ่งมหีนา้ที่ควบคุมใหก้ารดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ 

ของสถานศกึษา มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหท้ราบความกา้วหน้าของการ

ดำเนนิงาน หากผลการดำเนนิงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้บรหิารสามารถปรับเปลี่ยนกล

ยุทธ์ใหม่ได ้ปัจจัยสำคญัที่ทำใหก้ารบรหิารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความสำเร็จ ประกอบดว้ย 

       1.1.1.1 ความประหยัด (Economy) คือ การใช้ทรัพยากร 

ที่นำเขา้ (Inputs) ใหป้ระหยัดที่สุด ไม่ลงทุนมากเกนิความจำเป็น 

       1.1.1.2 ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) คอื  

การเปรยีบเทยีบระหว่างปัจจัยนำเขา้ (Inputs) กับผลผลิต (Outputs) ความมปีระสทิธภิาพ 

วัดไดโ้ดยการนำปัจจัยนำเข้าหารดว้ยผลผลติ หากไดค้่านอ้ยแสดงว่าไดผ้ลผลติเพิ่มขึ้น

มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยนำเขา้ ซึ่งหมายถงึ องค์การมปีระสทิธภิาพ 

       1.1.1.3 ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) คอื  

การเปรยีบเทยีบวัตถุประสงค์กับผลลัพธข์องโครงการ ซึ่งหมายถงึระดับของการบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ไดก้ำหนดไว้ลว่งหนา้ของโครงการว่า ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตัง้ไวเ้พยีงใด ดังนัน้ ความมปีระสทิธผิลจึงมคีวามเกี่ยวขอ้งกับผลผลิตและผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลติ (Output) + ผลลัพธ์ (Outcome) 
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ภาพประกอบ 5 การวัดผลการปฏบิัตงิาน 

ที่มา : ธรีภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 20) 

 

     1.1.2 ความหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ ์

      1.1.2.1 ผลผลติ (Outputs) คือ สิ่งที่ไดรั้บจากการดำเนนิงาน 

ตามกลยุทธ์สามารถรับรูไ้ด้ 

      1.1.2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) คอื ผลกระทบหรอืผลประโยชน์ 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอันเกดิจากการดำเนนิงานตามกลยุทธ ์

      1.1.2.3 การวัดผลผลิต (Outputs) เป็นการวัดผลการดำเนินงาน 

ที่เกดิขึ้นจรงิ โดยเปรยีบเทยีบกับผลที่ตอ้งการใหเ้กดิขึ้น 

      1.1.2.4 การวัดผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการวัดผลที่เกดิขึ้น 

เนื่องจากการนำผลประโยชน์จากผลผลติไปใช้ว่าเกดิผลอย่างไร ซึ่งอาจมทีัง้ผลกระทบ 

และผลขา้งเคยีง 

     1.1.3 เทคนคิการบรหิารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 8 ประการ สรุปไดด้ังนี้ 

      1.1.3.1 การวัดผลการปฏบิัตงิาน (Performance measurement)  

โดยใช้ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติงานเปรยีบเทยีบกับเป ้าหมายที่ตัง้ไว้ 

      1.1.3.2 การเทยีบงาน (Benchmarking) เป็นการพัฒนาองค์การ 

ทางลัดโดยศกึษาองค์การในสาขาเดยีวกันที่ดทีี่สุด แล้ววางแผนปฏบิัตงิานใหไ้ดเ้หมอืน

องค์การตน้แบบ แสวงหากระบวนการทำงานกับวธิปีฏบิัตงิานที่ดทีี่สุด (Best practice)  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค์ 

Objectives 

 

 

ปัจจัยนำเข้า 

Inputs 

 

 

กจิกรรม 

Processes 

 

ผลสัมฤทธิ์ Result 

 

 

 
 

ผลผลติ 

Outputs 

 

 

ผลลัพธ ์

Outcomes 

 
 

ความมปีระสทิธผิล 

 

 

ความประหยัด 

 

 

ความมปีระสทิธผิล 
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      1.1.3.3 คุณภาพการใหบ้รกิาร (Service quality) พัฒนาระบบ

การใหบ้รกิาร เพื่อใหผู้้รับบรกิารสามารถเข้าถงึการบริการที่สะดวก (Accuracy) รวดเร็ว 

(Timeliness) และความปลอดภัย (Safety) 

      1.1.3.4 การตรวจสอบผลการปฏบิัตงิาน (Performance 

auditing) 

      1.1.3.5 การประเมนิโครงการ (Project Evaluation) 

      1.1.3.6 การมอบอำนาจและใหอ้สิระในการทำงาน (Devolution 

and autonomy) 

      1.1.3.7 การวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์ (Corporate and 

strategic planning) 

      1.1.3.8 การทำสัญญาผลการปฏบิัตงิาน (Performance 

contracting) 

    กล่าวไดว้่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถงึ ความมุ่งม่ันในการปฏบิัตงิาน 

ในหนา้ที่ใหม้คีุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์และมกีารพัฒนา

ผลงานใหม้คีุณภาพต่อเนื่องตัง้แต่การวางแผนการปฏบิัตงิาน การดำเนนิการตามแผน 

และผลการปฏบิัตงิาน    

   1.2 การบรกิารที่ด ี(Good service) 

    1.2.1 บรกิารที่ด ีคอื ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ 

ในการปรับปรุงระบบบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบรกิาร

ดังนี้ 

     1.2.1.1 ความสามารถในการสรา้งระบบการใหบ้รกิาร คอื 

การศกึษา ความตอ้งการของผู้รับบรกิาร การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐานของขอ้มูล

ความตอ้งการ และการจัดรูปแบบระบบบรกิารที่ดี 

     1.2.1.2 ความสามารถในการให้บรกิาร คอื ความตัง้ใจ เต็มใจ  

และกระตอืรอืร้นในการใหบ้รกิาร การศกึษาผลการให้บรกิารเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบ้รกิาร และความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 

    1.2.2 ความสำคัญของการบรกิาร 

     1.2.2.1 ความตรงต่อเวลา 

     1.2.2.2 การบรกิารที่ดจีะต้องผูกใจคน 
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     1.2.2.3 ความทันททีันใด 

     1.2.2.4 สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ 

     1.2.2.5 การทำให้ผู้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง 

     1.2.2.6 ตอ้งมกีารปรับปรุงอยู่เสมอ 

     1.2.2.7 ตอ้งแสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ 

     1.2.2.8 ตอ้งมกีารรับประกัน 

     1.2.2.9 บรกิารที่ด ีคอื บรกิารที่มคีวามไวต่อความรูส้กึของลูกคา้ 

     1.2.2.10 ตอ้งรักษาคำม่ันสัญญา 

     1.2.2.11 ตอ้งมเีวลาใหก้ับลูกคา้ 

     1.2.2.12 ตอ้งมคีวามรวดเร็ว 

     1.2.2.13 ตอ้งมคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้ 

     1.2.2.14 บรกิารที่ดตีอ้งมคีวามสุภาพ 

    1.2.3 ส่วนประกอบทางการบรกิาร (Service mix) 

     1.2.3.1 กลุ่มที่มีผลก่อนรับบรกิาร (Pre-service factors) 

      1) ภาพพจน์ กติตศัิพท์ ช่ือเสยีงของบรษิัท (Company image) 

      2) ความเช่ือถอืไวว้างใจไดข้องบรษิัท (Creditability of 

company) 

      3) ค่าบรกิาร (Cost of service) 

      4) ความแปลกใหม่ของบรกิาร (Creativity of service) 

     1.2.3.2 กลุ่มปัจจัยที่มผีลขณะรับบรกิาร (During-service factor) 

      1) ความสะดวกสบายในขณะใช้บรกิาร (Convenience) 

      2) ความถูกตอ้งแม่นยำในขั้นตอนการบรกิาร (Contectness) 

      3) กริยิามารยาทของผู้ใหบ้รกิาร (Courtesy) 

      4) ความซับซอ้นในขัน้ตอนบรกิาร (Carelessness) 

      5) ความประณตีบรรจงและพถิพีถิันในขณะบรกิาร 

(Carefulness) 

      6) ความเลนิเล่อของผู้ใหบ้ริการ (Carelessness) 

      7) ฝีมอื และความสามารถของบรกิาร (Competence) 

 



39 

     1.2.3.3 กลุ่มปัจจัยที่มีผลหลังรับบรกิารแล้ว (Post-service factor) 

      1) ความสอดคลอ้งกับความคาดหวังของลูกคา้ก่อนมารับ

บรกิาร (Conformance to customer expectation) 

      2) ความสมบูรณ์ครบถว้นของการบรกิาร (Completeness of 

service) 

      3) ความคงเสน้คงวาด้านคุณภาพของบรกิาร (Consistency of 

service quality) 

      4) การปฏบิัตติ่อคำรอ้งเรยีนของลูกคา้ (Complaint handle) 

      5) ความคุม้ค่าเงินหรอืไม่ของบรกิารนัน้ (Cost effectiveness) 

    1.2.4 การบรกิารที่มคีุณภาพ 

     การบรกิารลูกคา้ คอื การปฏบิัตต่ิอลูกคา้ เพื่อใหลู้กค้าไดใ้ช้สนิคา้ 

หรอืบรกิารนั้น ๆ ตามความตอ้งการพร้อมทัง้เกดิความพงึพอใจ จุดสำคัญที่สุดของการ 

ใหบ้รกิาร คอื การสร้างความประทับใจใหแ้ก่ผู้ที่มาตดิต่อกับองค์การ หรอืธุรกจิของเรา 

เพราะลูกค้าจะตดิใจหรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กับบรกิารที่เราให้กับลูกคา้ สิ่งหนึ่งของจิตสำนกึ 

ในงานบรกิารที่ดีและมคีุณภาพ ดว้ยประสทิธภิาพของเราในฐานะเปน็ผู้ใหบ้รกิาร คอื 

      1.2.4.1 ความรัก ความศรัทธาในตัวสนิคา้และองค์การ 

      1.2.4.2 มุ่งหมายที่จะทำหน้าที่ของตนใหด้ทีี่สุด 

      1.2.4.3 ปฏบิัตงิานอย่างมรีะเบยีบและมสีัมพันธภาพที่ดกีับ

ลูกคา้หรอืผู้มาตดิต่อ 

    1.2.5 องค์ประกอบสำคัญในการบรกิารลูกค้า 

     1.2.5.1 ความรู้ (Knowledge) ความรอบรูใ้นงานอาชีพ จะตอ้ง 

นำไปประยุกต์ใช้ใหถู้กตอ้งตามภาระหน้าที่ที่ตอ้งปฏบิัติและรับผิดชอบ 

     1.2.5.2 ทักษะ (Skill) จะตอ้งฝึกฝนใหเ้กดิเป็นความชำนาญ  

จนสามารถปฏบิัตไิดอ้ย่างคล่องแคล่ว 

     1.2.5.3 เจตคต ิ(Attitude) มเีจตคตทิี่ถูกตอ้ง โดยจะตอ้ง

เสรมิสรา้งใหเ้กดิเป็นความรู้สกึที่ดแีละม่ันคงในตนเอง 

     1.2.5.4 บุคลกิภาพ (Personality) ตอ้งมบีุคลกิภาพที่เหมาะสม  

ไดแ้ก่ การแต่งกายเรยีบรอ้ยเหมาะสม ใบหน้ายิ้มแยม้แจ่มใส วาจาสุภาพอ่อนหวาน  

อ่อนนอ้ม กระตอืรอืรน้ ใหค้วามสนใจ ตัง้ใจดว้ยความเต็มใจ จริงใจ และมคีวามอดทน 
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     1.2.5.5 ความคดิสรา้งสรรค์ (Creative thinking) มคีวามคดิ

สรา้งสรรค์ในงานบรกิาร เพื่อพัฒนาการบรกิารใหถู้กต้องและเหนอืความคาดหมาย  

โดยไม่ผิดจรรยาบรรณและไม่เกดิโทษต่อผู้รับบรกิาร 

     1.2.5.6 การพัฒนาตนเอง (Self development) จะตอ้งมีการ

พัฒนาตนเองในดา้นต่าง ๆ อยู่เสมอ ดว้ยวธิกีารสังเกต จดจำ บันทกึ อ่าน ฟัง ถามและ 

การฝึกอบรมลูกค้า 

    กล่าวไดว้่า การบรกิารที่ด ีหมายถงึ ตอ้งมคีวามตั้งใจ ตรงต่อเวลา  

การบรกิารที่ดจีะตอ้งผูกใจคน สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ  

การทำใหผู้้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง ตอ้งมกีารปรับปรุงอยู่เสมอ แสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ  

มเีวลาใหก้ับลูกคา้ รักษาคำม่ันสัญญา มคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้บรกิารที่ด ี 

มคีวามสุภาพ การบรหิารงานในองค์การจะประสบความสำเร็จมากนอ้ยเพยีงใด  

การบรกิารที่ดนีับไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งที่มคีวามสำคัญยิ่ง 

   1.3 การพัฒนาตนเอง (Expertise) 

    การพัฒนาตนเอง คอื การศึกษา คน้ควา้หาความรู ้ตดิตามองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในวงวชิาการเพื่อพัฒนางาน ดังนี้ 

     1.3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง คอื วเิคราะห์จุดเด่น 

จุดดอ้ยดว้ยตนเอง การเลอืกวธิกีารพัฒนาตนเองใหเ้หมาะสมกับจุดเด่น จุดดอ้ย 

     1.3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับ

ใจความ การสรุปความจากการอ่านและการฟัง ความชัดเจนในการอภปิรายและการอ่าน 

ยกตัวอย่าง การตัง้คาถามและตอบคำถามไดต้รงประเด็น 

     1.3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหา

ความรู ้คอื การจับใจความและการสรุปจากการอ่านและการฟัง ความชัดเจนในการ

อภปิรายและยกตัวอย่าง การตัง้คำถามและตอบคำถามตรงประเด็น 

     1.3.4 ความสามารถในการตดิตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการ

และวชิาชีพ คอื การใช้ Computer เบื้องตน้ การใช้ e-mail Internet การเลอืกใช้แหล่ง

เรยีนรูท้ี่หลากหลายและเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับเพื่อนร่วมงาน 

     1.3.5 ความสามารถในการประมวลความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้ คอื  

การวเิคราะห์รวบรวมองค์ความรูเ้พื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน และการนำนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 
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    กล่าวไดว้่า การพฒันาตนเอง คอื การศกึษา ค้นควา้หาความรู ้และ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการพัฒนางาน การวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู ้การตดิตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการ 

และวชิาชีพ การประมวลความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้ 

   1.4 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)  

    1.4.1 การทำงานเป็นทีม คอื การใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื สนับสนุน 

เสรมิแรงใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม 

ไดอ้ย่างเหมาะสม ประกอบดว้ย 

     1.4.1.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏบิัตงิานเป็นทมี 

คอื การมสี่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคดิเห็น การยอมรับข้อตกลง 

ของทมี การตัดสนิใจบนพื้นฐานของข้อมูล 

     1.4.1.2 ความสามารถในการปฏบิัตงิานร่วมกัน คอื ความเต็มใจ 

ร่วมมอืในการปฏบิัติงานความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของตน  

การปฏบิัตตินเป็นผู้นำหรอืผู้ตามไดเ้หมาะสมกับบทบาท การร่วมมอืกับทมีงาน 

ในแกป้ัญหาการปฏบิัติงาน การสนับสนุนใหก้ำลังใจ ยกย่องใหเ้กยีรตผู้ิอื่นในโอกาส 

ที่เหมาะสม 

    1.4.2 ความสำคัญของการทำงานเป็นทมี 

     การทำงานเป็นทมีเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง องค์การใดก็ตามถา้ขาด 

ทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ซึ่งการทำงานเป็นทมีมี 

ความสำคัญต่อบุคคลและองค์การ ดังนี้ 

      1.4.2.1 เกดิความสามัคคแีละความไวเ้นื้อเช่ือใจกันระหว่าง 

สมาชิกในทมีงาน และช่วยเหลอืกันทำงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดยีวกัน อกีทัง้เป็นการ 

สรา้งบรรยากาศในการทำงานที่ดดีว้ย 

      1.4.2.2 ทมีงานจะเป็นผู้ก่อกำเนดิงานเล็ก ๆ ไปสู่งานใหญ่  

และงานใหญ่จะประสบความสำเร็จไดจ้ำเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมอืร่วมใจกันทำงาน 

      1.4.2.3 สมาชิกทุกคนมโีอกาสปรกึษาหารอืกันเพื่อสร้าง

มาตรฐานของงานในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองไปพรอ้ม ๆ กับความสำเร็จ 

และความเจรญิก้าวหน้าของทีมงาน 
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      1.4.2.4 มาตรฐานการทำงานทีด่ขีองทมีงานทมีหนึ่งในองค์การ 

จะมีผลดต่ีอการกำหนดมาตรฐานแก่ทมีงานในหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์การเดยีวกัน  

ซึ่งทำใหม้าตรฐานการทำงานของภาพรวมทัง้องค์การดีไปดว้ย 

      1.4.2.5 ทำใหอ้งค์การมกีารเจรญิเตบิโต มมีาตรฐานงานที่ด ี

มบีรรยากาศในการทำงานด ีสมาชิกมคีวามคดิริเริ่มสรา้งสรรค์ สมาชิกรักใคร่ชอบพอกัน

และไม่มคีวามขัดแยง้กันในการทำงานสมาชิกของทมีงานมักจะเห็นดว้ยกับผู้บรหิาร

ระดับสูงมากกว่าคดิถงึผลประโยชน์เฉพาะตน และสมาชิกทุกคนรูบ้ทบาทหนา้ที่ 

ความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะส่งผลดตี่อทัง้องค์กร 

    1.4.3 หลักของการทำงานเป็นทมี 

     การทำงานเป็นทมีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมหีลักเกณฑ์  

เพื่อใหส้มาชิกในทมีถอืเป็นแนวปฏบิัตร่ิวมกัน หลักการทำงานเป็นทมีมี 5 ประการ คอื 

      1.4.3.1 หลักการที่ 1 สมาชิกในทมีตอ้งมกีารตอบรับและ

ยอมรับผลสะทอ้นหรอืการตอบรับของสมาชิกอื่นในทมี สมาชิกในทมีตอ้งรูส้กึสบายใจ 

ในการแสดงความคดิเห็นด้วยหรอืคัดคา้น โดยผู้นำทมีตอ้งแสดงการยอมรับในทาง 

สรา้งสรรค์ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของทมี 

      1.4.3.2 หลักการที่ 2 การทำงานเป็นทมีผู้ร่วมทมีจะตอ้งเตรยีม

ตัวเตรยีมใจพรอ้มที่จะช่วยเหลอืสมาชิกคนอื่น ๆ เสมอ ซึ่งรวมถงึงานที่สมาชิกคนอื่น

รับผิดชอบดว้ย 

      1.4.3.3 หลักการที่ 3 การทำงานเป็นทมีตอ้งมกีารรวบรวม 

ความคดิเห็นทมีจะประสบความสำเร็จตอ้งเกดิจากการร่วมมอืร่วมใจกันทำงาน สมาชิก 

ในทมีตอ้งตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทมี ทมีจะมปีระสทิธภิาพไดข้ึ้นอยู่กับ

ประสทิธภิาพของสมาชิก 

      1.4.3.4 หลักการที่ 4 การทำงานเป็นทมี หมายถงึ  

การสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกัน สมาชิกในทีมจะตอ้งมีปรัชญาว่าการทำงานเป็นทีม  

เป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกคน 

      1.4.3.5 หลักการที่ 5 ผู้นำทีมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนด

ลักษณะของการดำเนนิงานในทมี ผู้นำทมีจะตอ้งเป็นตัวอย่างใหแ้ก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในทมี  

ซึ่งสมาชิกคนอื่น ๆ ก็มีแนวโนม้ที่จะปฏบิัตติามผู้นำทมีเพราะผู้นำทมีมอีทิธพิลต่อทีมสูง 
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    สรุปไดว้่า การทำงานเป็นทีม หมายถงึ การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลอื  

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคดิเห็น  

การยอมรับขอ้ตกลงของทมี ความเต็มใจร่วมมอืในการปฏบิัตงิาน ความรับผิดชอบ 

ในการปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของตน การปฏบิัติตนเป็นผู้นำหรอืผู้ตามไดเ้หมาะสม 

กับบทบาท องค์การใดก็ตามถา้ขาดทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ 

ในการทำงาน 

    จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่า สมรรถนะหลัก ของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ประกอบดว้ย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ ์เป็นรูปแบบการบรหิารที่เน้นผลสำเร็จงาน  

ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบรกิาร โดยมวีัตถุประสงค์ของการบรหิาร 

มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อปรับปรุงผลการปฏบิัตงิานขององค์การใหด้ยีิ่งขึ้น 2) การบรกิารที่ด ี

ผู้บรหิารโรงเรยีนจะตอ้งมคีวามตัง้ใจ ตรงต่อเวลา การบรกิารที่ดจีะต้องผูกใจคน  

สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ การทำใหผู้้อื่นรูส้กึช่ืนชมตัวเอง ตอ้งมี

การปรับปรุงอยู่เสมอ แสวงหาเทคโนโลยเีพิ่มเตมิ มคีำตอบที่แม่นยำใหก้ับลูกคา้บรกิารที่ด ี

มคีวามสุภาพ 3) พัฒนาตนเอง คอื การศกึษา ค้นควา้หาความรู ้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

ในการพัฒนางานการวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการแสวงหาความรู้ การตดิตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการและวิชาชีพ การประมวล

ความรูแ้ละนำความรูไ้ปใช้และ 4) การทำงานเป็นทมี คือ การใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื 

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม การยอมรับขอ้ตกลงของทมี ความรับผิดชอบในการปฏบิัติงาน 

องค์การใดก็ตามถา้ขาดทมีงานที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน 

  2. สมรรถนะประจำสายงาน 

   สมรรถนะประจำสายงาน เป็น สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละ

ตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนใหบุ้คลากรที่ดำรงตำแหน่งนัน้แสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมกับหนา้ที่ 

และสง่เสริมใหส้ามารถปฏิบัตภิารกจิในหนา้ที่ไดด้ยีิ่งขึ้น ประกอบดว้ย (ธรีภัทร  

แสนอามาตย์, 2552, หน้า 27-43) 

    2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

     2.1.1 แนวคดิของการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 
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      การวเิคราะห์และสังเคราะห์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความ  

สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารองค์การ การบรหิารองค์การใหเ้กดิประสทิธภิาพ ผู้บรหิาร 

จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนนิงานขององค์การหรอื

หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ เพื่อนำปัญหาเหล่านัน้มาจำแนก จัดระบบและลำดับความสำคัญ

ของแต่ละงาน แลว้พิจารณากำหนดแนวทางในการแกไ้ข เพื่อใหอ้งค์การบรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามเป ้าหมายที่ตัง้ไว ้ซึ่งมผู้ีเสนอแนวคดิเกีย่วกับรูปแบบการวเิคราะห์ไว ้ดังนี้ 

       ประพันธ์ศริ ิสุเสารัจ (2551, หนา้ 47-53) กล่าวว่า การคดิ

วเิคราะห์เป็นรากฐานสำคัญของการเรยีนรูแ้ละการดำเนนิชีวิต บุคคลที่มคีวามสามารถ 

ในการคดิวเิคราะห์ จะมคีวามสามารถในด้านอื่น ๆ เหนอืกว่าบุคคลอื่น ๆ ทัง้ด้าน

สตปิัญญาและการดำเนนิชีวติ การคดิวเิคราะห์เป็นพื้นฐานของการคดิทัง้มวลเป็นทักษะ 

ที่ทุกคนสามารถพัฒนาได ้ซึ่งประกอบไปทักษะทีส่ำคัญ คอื การสังเกตการเปรยีบเทยีบ  

การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมนิ การจำแนกแยกแยะประเภท การจัด 

หมวดหมู่ การสันนษิฐาน การสรุปเชิงเหตุผล การศกึษาหลักการ การเช่ือมโยง 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การตัง้สมมตฐิานที่มผีลมาจากการศกึษาคน้ควา้และการ 

ตัดสนิใจในสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสนิใจดว้ยเหตุผล ทักษะการคดิวเิคราะห์ 

จงึเป็นทักษะการคดิระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการคดิทัง้มวล  

ทัง้การคดิวจิารณญาณ และการคดิแกป้ัญหา 

     2.1.2 กระบวนการคดิวเิคราะห์ 

      การคดิวเิคราะห์ เป็นการคิดระดับสูงการคดิจงึเป็น

กระบวนการ  ซึ่งมขีัน้ตอนดังนี้ 

       2.1.2.1 กำหนดสิ่งที่จะวเิคราะห์ คอื การกำหนดขอบเขต 

และนยิามของสิ่งที่จะคิดให้ชัดเจน เช่น จะวเิคราะห์ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

หมายถงึ ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่เกดิขึ้นในโรงเรยีนของเรา 

       2.1.2.2 กำหนดจุดมุ่งหมายของการวเิคราะห์ว่าต้องการ

วเิคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อจัดอันดับ เพื่อหาเอกลักษณ์ เพื่อหาขอ้สรุป เพื่อหาสาเหตุ  

เพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

       2.1.2.3 พจิารณาขอ้มูลความรู ้ทฤษฎ ีหลักการ กฎเกณฑ์ 

ที่ใช้ในการวเิคราะห์ว่า จะใช้หลักใดเป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์และจะใช้หลักความรูนั้น้

ว่าควรใช้ในการวเิคราะห์อย่างไร 
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       2.1.2.4 สรุปและรายงานผลการวเิคราะห์ไดเ้ป็นระบบ 

ระเบยีบชัดเจน 

     2.1.3 ทักษะการคดิวเิคราะห์ 

      Bloom (1956, pp. 201-207) ไดก้ล่าวถงึ ทักษะการคิด

วเิคราะห์ประกอบดว้ยทักษะสำคัญ ๆ 3 ด้าน ดังนี้ 

       1. การคดิวเิคราะห์ความสำคัญหรอืเนื้อหาของสิ่งต่าง ๆ 

(Analysis of Element) เป็นความสามารถในการแยกแยะไดว้่า สิ่งใดจำเป็น สิ่งใดสำคัญ 

สิ่งใดมบีทบาทมากที่สุด 

       2. การคดิวเิคราะห์ความสัมพันธ ์(Analysis of relationship) 

เป็นการคน้หาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ว่า มอีะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันอย่างไร 

สัมพันธ์กันมากนอ้ยเพยีงใด สอดคลอ้งหรอืขัดแย้งกัน 

       3. การคดิวเิคราะห์เชิงหลักการ (Analysis 0f organizational 

Principles) หมายถงึ การคน้หาโครงสร้างระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทำงานต่าง ๆ ว่า 

สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่ไดใ้นสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก มหีลักการ

อย่างไร มเีทคนคิอะไรหรือยดึถอืคตใิด มสีิ่งใดเปน็ตัวเช่ือมโยง การคดิวเิคราะห์หลักการ

เป็นการวเิคราะห์ที่ถอืว่ามคีวามสำคัญที่สุด การที่จะวเิคราะห์เชิงหลักการไดด้ ีจะตอ้งมี

ความรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไดด้เีสยีก่อน

เพราะผลจากความสามารถในการวเิคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์จะทำให้

สามารถสรุปเป็นหลักการได้ 

      Marzano (2001, p. 203) กล่าวว่า ทักษะการคดิวเิคราะห์

ประกอบดว้ย 

       1. ทักษะการจำแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะ

ส่วนย่อยต่าง ๆ ทัง้เหตุการณ์ เรื่องราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ใหเ้ขา้ใจง่าย 

อย่างมหีลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอยีดของสิ่งต่าง ๆ ได ้

       2. ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัด

ประเภทจัดลำดับ จัดกลุ่มของสิ่งที่มลีักษณะคล้ายคลงึกัน โดยยดึโครงสรา้งลักษณะ 

หรอืคุณสมบัตทิี่เป็นประเภทเดยีวกัน 

       3. ทักษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยง 

ความสัมพันธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 
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       4. ทักษะการสรุปความ หมายถงึ ความสามารถในการ 

จับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่กำหนดให้ได้ 

       5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนำความรู ้

หลักการและทฤษฎมีาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ ประมาณ พยากรณ์ 

ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้ 

      กล่าวไดว้่า การวเิคราะห์และสังเคราะห์ เป็นความสามารถ 

ในการทำความเขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ ตามหลักการหรอืกฎเกณฑ์ที่กำหนด สามารถรวบรวม 

สิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อแกป้ัญหา สามารถวเิคราะห์องค์การหรอืงานในภาพรวม 

และดำเนนิการแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ 

    2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

     2.2.1 แนวคดิของการตดิต่อสื่อสารและการจูงใจ 

      การตดิต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่มคีวามจำเป็นสำหรับ 

การดำเนนิชีวติของมนุษย์ในสังคม เพราะนอกเหนอืจากความตอ้งการปัจจัยพื้นฐาน 

ในทุกดา้นแลว้ มนุษย์ยังตอ้งการมคีวามสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรอืกลุ่มบุคคลอื่น 

นักวชิาการสื่อสารจงึพยายามรวบรวมขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เกี่ยวกับกจิกรรมและการกระทำ

หรอืการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ที่มลีักษณะบ่งบอกว่าเป็นการสื่อความหมาย โดยอาศัย

กระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้สึกนกึคดิเจตคต ิตลอดจน

ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อวัตถุประสงค์หลักคอื ความเขา้ใจร่วมกัน การสร้าง

พฤตกิรรมดา้นความสัมพันธ์ของมนุษย์เรานัน้เริ่มตน้และสิ้นสุดดว้ยการส่งและถ่ายทอด

การตดิต่อสื่อสารอันเป็นช่องทางที่จะกระทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงและใช้เป็นเครื่องช่วยให้

เกดิการเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวังหรอืเปา้ประสงค์ที่ตัง้ไว ้

      การจูงใจ ผู้บรหิารจะตอ้งใช้ความสามารถในการจูงใจใหค้น

ทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กดิผลสำเร็จตาม

จุดมุ่งหมายขององค์การโดยเนน้การทำงานที่มปีระสทิธภิาพสูงสุดเท่าที่จะทำได ้อย่างไร 

ก็ตามการจูงใจใหค้นทำงานผู้บรหิารจะตอ้งคำนงึถงึความตอ้งการของบุคคลและเปา้หมาย

ขององค์การควบคู่ไปดว้ย เนื่องจากคนและองค์การมคีวามสัมพันธ์ตอ้งพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

เช่น ค่าจา้ง ผลประโยชน์ตอบแทน การดูแลเอาใจใส่ ส่งเสรมิใหม้คีวามก้าวหน้าในหนา้ที่

การงาน ตลอดจนสภาพการทำงานที่เหมาะสมผู้บริหารที่มคีวามสามารถจงึจำเป็นตอ้ง 
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บรหิารงานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของตัวบุคคลและจุดมุ่งหมายขององค์การไปดว้ยกัน 

โดยอาศัยกระบวนการจูงใจ 

     2.2.2 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 

      การตดิต่อสื่อสาร (Communication) มคีำเรยีกในภาษาไทย

หลายคำ เช่น การสื่อขอ้ความ การตดิต่อราชการ การสื่อสัมพันธ์ การสื่อสาร การสื่อ

ความเขา้ใจ เป็นตน้ และมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Communication เป็นคำมาจากภาษา

ลาตนิว่า Communis แปลว่า การสำเร็จอย่างสำคัญ (Common) ดังนัน้ Communication  

จงึหมายถงึ การกระทำหรือพฤตกิรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินไปในลักษณะแลกเปลี่ยน 

ความคดิเห็น ท่าทตี่าง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปยังบคุคลหนึง่หรอืหลายคน  

     2.2.3 ความหมายของการจูงใจ 

      การจูงใจ หมายถงึ ความสามารถในการโนม้น้าว หรอืจูงใจ 

เพื่อนร่วมงานใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการทำงาน และมคีวามรับผิดชอบต่องานที่ทำ  

เช่น ประเมนิผลการปฏบิัตงิานดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม ใหก้ารยกย่องชมเชย 

ผู้ปฏบิัตงิานดแีละปฏบิัตตินด ี

     2.2.4 ความสำคัญและประโยชน์ของการจูงใจ 

      การจูงใจนั้นเกดิจากสมมติฐานที่ว่า โดยทั่วไปแลว้มนุษย์มไิด้

ทำงานเต็มที่ตามความสามารถดา้นต่าง ๆ ที่เขามีอยู่เสมอไป การปฏบิัตงิาน (Job perfor-

mance) ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปนัน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจ 

ของบุคคลนัน้ดว้ย ตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความรูค้วามสามารถ ระดับความใฝ่ฝัน ภูมิหลัง 

ของแต่ละบุคคลรวมทัง้ผลตอบแทนต่าง ๆ มสี่วนที่ทำให้ผลของการปฏบิัตงิาน 

ของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกันแต่สิ่งสิ่งสำคัญซึ่งช่วยในการกระตุน้ใหบุ้คคลเพิ่ม 

ความพยายามในการทำงาน คอื แรงจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมแีนวทางการทำงาน 

ที่แน่นอน ระดับการทำงานจะสม่ำเสมอ ซึ่งผลการปฏิบัตงิานจะสูงกว่าเมื่อไม่มีแรงจูงใจ 

องค์การจะบรรลุถงึความ สำคัญตามเปา้หมายมากนอ้ยเพยีงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความ

ร่วมมอืร่วมใจของผู้ปฏบิัตงิาน การใหค้วามร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบัตงิานจะบังเกดิได้ 

ก็ต่อเมื่อผู้บรหิารเข้าใจถงึความตอ้งการของมนุษย์ และสามารถเลอืกใช้วธิจูีงใจให้

ผู้ปฏบิัตงิานมคีวามม่ันใจ และเกดิความรูส้กึที่อุทศิตนเพื่อประโยชน์ของการจูงใจ มดีังนี้ 

       2.2.4.1 คนงานมคีวามภาคภูมใิจในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ 
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       2.2.4.2 เกดิความร่วมมอืร่วมใจในการทำงานให้แก่ตัวงาน

อย่างเต็มที่ 

       2.2.4.3 รูจั้กหน้าที่ช่วยเหลือกัน 

       2.2.4.4 มคีวามสนใจในการสรา้งสรรค์ มุ่งทำงาน 

อย่างเต็มที่ 

       2.2.4.5 สนใจและพอใจที่จะทำงานนัน้ง 

     กล่าวไดว้่า การสื่อสารและการจูงใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ

จำเป็นสำหรับการดำเนนิชีวิตของมนุษย์ในสังคม การใช้เทคนคิในการสื่อสารกับบุคคล 

หรอืกลุ่มบุคคล เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกันในเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนมทีักษะในการใช้

สิ่งจูงใจเพื่อโนม้นา้วให้ผู้อื่น เห็นดว้ย ยอมรับและ คลอ้ยตาม เพื่อผลสำเร็จของงาน 

    2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

     2.3.1 แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรถอืเป็นหนา้ที่ของผู้บริหารที่จะตอ้งใหค้วามสำคัญ 

และใหก้ารสนับสนุน เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ 

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศกึษาซึ่งเป็นองค์การ 

แห่งการเรยีนรู ้บุคคลในองค์การควรไดรั้บการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

บุคลากรมคีุณภาพในการปฏบิัตงิาน 

     2.3.2 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

      ไดม้นัีกการศกึษาแสดงความคดิเห็นและใหค้วามหมาย 

ของคำว่าการพัฒนาบุคลากร ไวต้่าง ๆ กันดังนี้ 

       ธรีภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 55) ไดใ้หค้วามหมาย

ของการพัฒนาบุคลากร ไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร คอื การเตรยีมความพรอ้มของ

บุคลากรในดา้นความรูค้วามสามารถ ทักษะ และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการ

ปฏบิัตงิานที่รับผิดชอบใหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธิภาพอย่างสูงสุด 

       Gaff (1976, p.8) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรครู 

มุ่งพัฒนาที่ตัวครูเป็นการพัฒนาความก้าวหนา้ของบุคลากรในดา้นความรู้ ทักษะ 

การรับรูแ้ละเทคนคิต่าง ๆ ในการเรยีนการสอน รวมทัง้ส่งเสรมิความสัมพันธ์กับนักเรยีน

และเพื่อนร่วมงาน 
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       Kenney and Reid (1986, p,3) กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากร เปน็วธิกีารต่าง ๆ ที่ดำเนนิการเพื่อให้ผู้ไดรั้บการบรรจุเข้าทำงานใหม่ รวมทัง้ผู้ที่

ทำงานในองค์การนัน้อยู่แล้วไดม้คีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถทำงานในหน้าที่ ที่ไดรั้บ 

มอบหมายไดอ้ย่างเต็มที่ 

       Castette (1992, p. 272) ไดใ้หค้วามหมายของการพัฒนา

บุคลากรว่า หมายถงึ การจัดเตรยีมการต่าง ๆ ที่ระบบโรงเรยีนจัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุง 

การปฏบิัตงิานของบุคลากรในระบบโรงเรยีน เริ่มตั้งแต่การเริ่มจ้างบุคลากรไว้ 

จนกระทั่งปลดเกษยีณ 

     กล่าวไดว้่า การพฒันาบคุลากร คอื การเตรยีมความพรอ้มของ

บุคลากรทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถ ดา้นทักษะ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ 

ในการปฏบิัตงิานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากที่สดุ 

    2.4 การมวีิสัยทัศน์ 

     2.4.1 แนวคดิการมวีสิัยทัศน์ของผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรยีน 

ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์การ มบีทบาทหนา้ที่สำคัญในการพัฒนาองค์การไปสู่เปา้หมาย 

ที่ตัง้ไว ้การบรหิารงานในสถานศกึษาใหป้ระสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ไดนั้้น 

ผู้บรหิารจะตอ้งรูบ้ทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัตงิานในหนา้ที่ของตนใหส้ำเร็จ 

นอกจากการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบแลว้ ผู้บรหิารยังตอ้งมคีวามรอบรู้ และมีทักษะ  

ในการบรหิารงานด้านต่าง ๆ ทักษะ 5 ดา้นไดแ้ก ่(ธรีภัทร แสนอามาตย์, 2552, หนา้ 43)  

      2.4.1.1 ทักษะดา้นความรูค้วามคดิ  

      2.4.1.2 ทักษะทางเทคนคิ  

      2.4.1.3 ทักษะทางการศกึษาและการสอน  

      2.4.1.4 ทักษะทางมนุษย ์

      2.4.1.5 ทักษะทางความคดิรวบยอด ตลอดจนจะต้องมี

วสิัยทัศน์ที่ชัดเจน มคีวามสนใจ และเห็นความสำคัญของการทำงานในโรงเรยีน 

     กล่าวไดว้่า การมวีสิัยทัศน์ หมายถงึ ความสามารถในการกำหนด

ทศิทาง หรอื แนวทางการพัฒนาทัง้ในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง 

สิ่งที่ตอ้งการ 

     สรุปไดว้่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน จะตอ้งเป็นผู้ที่มคีวามรู ้

ทักษะความรอบรู ้ขดีความสามารถและหมายรวมถงึ คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่มอียู่
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ของผู้บรหิารโรงเรยีน ซึ่งสามารถนำความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการ

บรหิารงาน โดยหลอมรวมจนเกดิเป็นพฤตกิรรมที่จะช่วยทำใหก้ารบรหิารจัดการโรงเรยีน 

มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

    จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บรหิาร

โรงเรยีนจะทำงานใหส้ำเร็จเกดิผลด ีควบคุมการดำเนนิงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และวสิัยทัศน์ของสถานศกึษา ปัจจัยสำคัญที่ทำใหก้ารบรหิารโรงเรยีนประสบความสำเร็จ  

ไดแ้ก่ สมรรถนะหลัก ซึ่งประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธิ ์การบรกิารที่ด ีพัฒนาตนเอง 

การทำงานเป็นทมี และสมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งประกอบดว้ย การวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการมีวสิัยทัศน์    

ดว้ยสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนเหล่านี้ เป็นรูปแบบการบรหิารที่เนน้ผลสำเร็จงาน  

ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบรกิาร ผู้บรหิารโรงเรียนจะตอ้งมคีวามตัง้ใจ 

ตรงต่อเวลา การบรกิารที่ดีจะตอ้งผูกใจคน สรา้งความประทับใจในการใหบ้รกิาร 

ดว้ยคุณภาพ การศกึษา คน้ควา้หาความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการพัฒนางาน   

การวเิคราะห์ตนเอง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ 

สนับสนุน ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเขา้กับผู้อื่นหรอืแสดงบทบาทผู้นำ  

ผู้ตามไดอ้ย่างเหมาะสม จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู ้ทักษะความรอบรู ้ความสามารถ 

และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการบรหิารงาน โดยหลอมรวมจนเกดิเป็นพฤตกิรรม 

ที่จะช่วยทำใหก้ารบรหิารจัดการโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

ประสิทธผิลโรงเรยีน 

 ไดม้ผู้ีใหค้ำนยิามไวห้ลากหลาย เกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎ ีประสทิธผิลโรงเรยีน  

ที่ส่งผลการดำเนนิงานเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีนใหบ้รรลุเปา้หมาย ไวด้ังนี้ 

  1. ความหมายประสทิธผิลโรงเรยีน 

   มนัีกวชิาการและนักการศกึษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายประสทิธผิล

โรงเรยีนไว ้ดังนี้ 

    รสสุคนธ์ ถิ่นทว ี(2555, หน้า 23) ไดส้รุปว่า ประสทิธผิล หมายถงึ 

ผลงานขององค์การที่สามารถดำเนนิการบรรลุตามแผนงานขององค์การนัน้ ๆ ในทำนอง

เดยีวกัน ประสทิธผิลของโรงเรยีนจึงหมายถงึ การบรรลุวัตถุประสงค์ หรอืเปา้หมายในการ

ทำงาน โดยพจิารณาจากความสามารถของสถานศกึษาในการจัดการศกึษาให้ผู้เรียน 
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มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน ตามขอบข่ายงาน และภารกจิการบริหาร 

และจัดการสถานศกึษา 

    โสภิณ ม่วงทอง (2555, หน้า 27) ไดส้รุปว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน 

หมายถงึ ความสำเร็จในการบรหิารของผู้บริหารอันเนื่องมาจากความร่วมมอืของผู้บรหิาร

โรงเรยีนและครู ในการผลตินักเรยีนทีม่ผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง พัฒนานักเรยีนใหม้ี

ทัศนคตใินทางบวก ทำใหโ้รงเรยีนสามารถปรับตัวใหก้ับสภาพแวดล้อม และแกไ้ขปัญหา

ภายในโรงเรยีนได้ 

    ปวณีา ฉุยกลม (2555, หน้า 43) กล่าวไวว้่า ประสทิธผิลโรงเรยีน 

หมายถงึ การบรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา โดยพจิารณา 

จากความสามารถในการผลตินักเรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงและสามารถพัฒนา

นักเรยีนใหม้ทีัศนคตทิางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขา้กับสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายใน 

ภายนอก และรวมทัง้สามารถแกป้ัญหาภายในจนทำให้เกดิความพอใจในการทำงาน  

ซึ่งเป็นการมองประสทิธผิลในการภาพรวมทัง้ระบบ 

    ภัทรพร อะพรรัมย์ (2555, หนา้ 31) กล่าวไวว้่า ประสิทธผิลโรงเรยีน 

คอื การที่โรงเรยีนสามารถปฏบิัตงิานและนำทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดมาใช้ดำเนินงาน 

ของโรงเรยีนไดบ้รรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้โดยเฉพาะประสทิธผิล

โรงเรยีนที่จะตอ้งคำนึงถงึในดา้นผลผลตินักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง มเีจตคติ 

ที่ด ีมคีวามสามารถในการปรับตัวใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้มภายใตค้วามสามารถของโรงเรยีน 

ในการแกป้ัญหาต่าง ๆ จนทำใหเ้กดิความพงึพอใจในการทำงานและมคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

    ลัดดา อ่ำสอาด (2556, หน้า 39) กล่าวไวว้่า ประสทิธผิลของ

โรงเรยีนเอกชน หมายถงึ ความสำเร็จในการดำเนนิงานจัดการศกึษาของโรงเรยีนเอกชน 

ตามภารกจิในแผนกลยุทธ์ บรรลุตามเปา้หมาย และวัตถุประสงค์ ประกอบดว้ย 

ความสำเร็จ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสำเร็จดา้นผู้รับบรกิาร ความสำเร็จด้านการเงนิ 

ความสำเร็จดา้นการเรยีนรู้และการพัฒนา และความสำเร็จด้านกระบวนการภายใน 

    พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริิ (2557, หน้า 12) สรุปว่า ประสทิธผิล

โรงเรยีนหมายถงึ ผลที่เกดิจากการกำหนดนโยบาย และแนวปฏบิัตขิองโรงเรยีนที่ทำให้

นักเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงในดา้นพุทธศึิกษา จรยิศึกษา และการปฏบิัต ิส่งผลให้

นักเรยีนเกดิการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสตปิัญญา มลีักษณะนสิัย  

มทีักษะ มบีุคลกิภาพและมเีจตคตทิี่เหมาะสมกับการดำรงชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกตสิุข 
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รสสุคนธ์ ถิ่นทว ี(2555, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษาประสทิธผิลโรงเรยีนในฝัน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีนในฝัน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก เรยีงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาสถานศกึษา ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนใหม้ผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง  

ดา้นความสามารถในการพัฒนานักเรยีนให้มทีัศนคตเิชิงบวกและดา้นความสามารถ 

ในการแกป้ัญหาภายในสถานศกึษา 

   สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   พงษ์พพิัฒน์ นารนิรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ที่ได ้ปัจจัยการบรหิาร 

ตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษา ครูผู้สอน  

และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่มีสถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน  

มคีวามคดิเห็นแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   วมิาลย์ ลทีอง (2563, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา ปัจจัยการบรหิาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

ในจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิานและประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 

   ณรงฤทธิ์ นามเหลา (2560, บทคัดย่อ) ที่ศกึษา คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน หัวหนา้กลุ่มงาน และครูผู้สอน จำแนกตามที่มปีระสบการณ์ 
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ในการปฏิบัตงิานต่างกัน โรงเรยีนที่ปฏบิัตงิาน ทัง้ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกัน  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   สัตตบุษย์ โพธรุิท (บทคัดยอ่, 2564) ที่ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิาร 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที ่21 ที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษา ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   โสภิณ ม่วงทอง (2555, หน้า 31) ไดศ้กึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก ได้ศกึษาประสทิธผิลของโรงเรียน 

จากแนวความคดิของมอทท์ (Mott, 1992) ที่ไดแ้สดงความเห็นว่า การที่สถานศกึษา 

จะมปีระสทิธผิลเพยีงใดนัน้พจิารณาไดจ้ากความสามารถ 4 ประการ ไดแ้ก่  

1) ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 2) ความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรยีนใหม้ทีัศนะทางบวก 3) ความสามารถในการปรับตัวเขา้กับ

สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ในโรงเรียน 4) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

   ลัดดา อ่ำสอาด (2556, หน้า 153) ไดศ้ึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลองค์การของโรงเรยีนเอกชนใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสทิธผิลองคก์าร

ของโรงเรยีนเอกชนในกรุงเทพมหานครมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่  

1) ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาประกอบดว้ย ความสามารถของบุคลากร ระบบ

สารสนเทศทีด่ ีขวัญและกำลังใจของบุคลากรและสิ่งที่ซ่อนเรน้อยู่ภายใน (ผูกพัน ร่วมมอื 

สามัคค)ี 2) ดา้นกระบวนการภายในประกอบดว้ย ความสามารถในการปรับตัว  

(ความกา้วหน้า นวัตกรรม) ความสามารถในการผสมผสานและบูรณาการ และความ

ยดืหยุ่น 3) ดา้นผู้รับบรกิาร ประกอบดว้ยคุณภาพของผลผลติของนักเรยีนตามเป้าหมาย

การมลีูกคา้/นักเรยีนเพิ่มขึ้น การธำรงรักษาลูกคา้/นักเรียน ความพึงพอใจของลูกค้า/

ผู้ปกครองที่มต่ีอองค์การและ4) ดา้นการเงินประกอบดว้ย การเตบิโต และผลกำไร 

ขององค์การและการจัดการทรัพยากร 

   พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริิ (2557, บทคัดย่อ). ไดศ้กึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชน 

ในประเทศไทยม ี2 ดา้น คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนและความพึงพอใจ 

ในงานของครู 
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   Gibson, Ivancevich and Donnelly (1982, p. 27) ไดท้ำการศกึษา 

และกำหนดเกณฑ์ในการประเมนิประสทิธผิลขององค์การ โดยใช้หลายเกณฑ์ คือ  

1) ความสามารถในการผลิต 2) ประสทิธภิาพ 3) ความพงึพอใจ 4) ความสามารถ 

ในการปรับตัว และ 5) การพัฒนาและการอยู่รอด 

   Steers (1991, p. 32) ไดก้ลา่วถงึการประเมนิประสทิธผิลขององค์กร 

โดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถประเมินประสทิธิผลของโรงเรยีนไดค้รอบคลุม 

กว่าการประเมินโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยพจิารณาจาก การบรรลุเปา้หมาย 

ของโรงเรยีนซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 

กระบวนการดำเนนิงานที่ราบรื่น และความพึงพอใจในงานของผู้ร่วมงาน 

   Mott (1992, p. 9) ไดก้ำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสทิธผิล 

ขององค์การ โดยพจิารณาจาก 1) ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ 2) ประสทิธภิาพ  

3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยดืหยุ่น 

   Parsons (1993, Abstract) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมนิประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนโดยอาศัยแนวความคดิพื้นฐานของทฤษฎโีครงสรา้งหน้าที่นยิม ที่มคีวามคดิ 

ในการวัดประเมนิผลขององค์กรโดยพจิารณาว่าองค์กรเป็นระบบสังคม (social system) 

ความอยู่รอดของสังคมจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานทำใหไ้ดม้าซึ่งทรัพยากร

และทุกระบบของสังคมจะต้องสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้จึงไปสู่จุดหมายขององค์กร 

ไดส้ำเร็จโดยมหีน้าที่ที่สำคัญที่ตอ้งพจิารณา ดังนี้ 

    1. การปรับตัว (adaptation) เป็นหนา้ที่ของระบบที่จะตอ้งปรับตัว 

ใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น จุดประสงค์ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

    2. การบรรลุเปา้หมาย (goal attainment) เป็นการมุ่งให้เป็นระบบ 

บรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

    3. การบูรณาการ (integration) เป็นการสร้างความม่ันคงของสังคม 

ในระบบกระบวนการขององค์กร การประสานงาน ความเปน็เอกภาพ 

    4. การรักษาสิ่งซ่อนเรน้ภายใน (latency) เป็นการรักษาความม่ันคง 

ของคุณค่าของระบบการธำรงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรม การกระตุน้การจูงใจ 

   Hoy & Miskel (2008, p. 428) นำเสนอตัวช้ีวัดสำคัญที่แสดงถงึ

คุณลักษณะของความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสำเร็จ 

ทางวชิาการ (Academic achievement) 2) ความพึงพอใจในงานของครู (Job satisfaction) 
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และ 3) การรับรูต่้อประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้หมด (Overall perception of school 

effectiveness) 

   Hoy and Miskel (1991 อา้งถงึใน พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริ ิ2557,  

หนา้ 12) ไดร้วบรวมคดิเห็นของนักการศกึษาหลายท่านที่ไดใ้หค้วามหมายของคำว่า 

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยสรุปไวว้่า ประสทิธผิลโรงเรยีน หมายถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ

หรอืความพึงพอใจในการปฏบิัตหินา้ที่ของครู หรอืที่สมาชิกของโรงเรยีนมขีวัญและกำลังใจ

ที่ด ีมผีลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีน คอื การทำใหนั้กเรยีนมผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงขึ้น สามารถพัฒนานักเรยีนใหม้ทีัศนคตทิางบวก สามารถปรับตัวใหเ้ขา้กับ

สิ่งแวดลอ้มของสังคมได ้และสามารถแกป้ัญหาภายในโรงเรยีนไดเ้ป็นอย่างดี 

    Sergiovanni (1991, p. 76) อธบิายถงึประสทิธผิลโรงเรียนว่า  

มคีวามหมาย 2 ประการ คือ ความหมายแบบทั่วไป หมายถงึ ความสามารถในการผลิต 

ที่ทำใหเ้กดิผลตามที่ปรารถนา ความหมายอกีประการ คอื ความหมายเชิงเทคนคิ หมายถงึ  

วัฏจักรของการบรหิารการศกึษา 

   จากการศกึษาที่กล่าวมา สรุปไดว้่า ความหมายของประสทิธผิลโรงเรยีน 

หมายถงึ ความสำเร็จในการบรหิารงานของผู้บริหารโรงเรยีน เนื่องมาจากความร่วมมอื 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูในการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรยีนตามภารกิจ 

ในแผนกลยุทธ์ บรรลุตามเปา้หมาย และวัตถุประสงค์  

  2. ขอบข่ายการบรหิารงานโรงเรยีน 

   พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 บัญญัตไิวว้่า “กำหนดใหก้ระทรวง

กระจายอำนาจการบรหิารและการจัดการการศกึษาทั้งงานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบรหิารงานบุคคล และงานบรหิารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาและสถานศึกษาโดยตรง” ดังนัน้ การบรหิารโรงเรยีนตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 ให้ดำเนนิงานตามภารกจิ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบรหิารงานบุคคล งานบรหิารงานทั่วไป สำหรับภารกจิ 4 งาน ถอืเป็นการกระจาย

อำนาจสู่สถานศกึษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใหส้ถานศกึษาเป็นนติบิุคคล เพื่อใหก้าร

บรหิารงานคล่องตัว และรวดเร็ว สอดคลอ้งกับความต้องการผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชน 

ทอ้งถิ่น และประเทศชาตอิย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปสถานศกึษาเอกชนมอีิสระ 
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คล่องตัว และรวดเร็วในการบรหิารงาน ประกอบกับ พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ดังนั้นสถานศกึษาทุกสังกัด ทัง้สถานศกึษาของรัฐและเอกชน จะตอ้งปฏบิัตติาม

ขณะเดยีวกันทางโรงเรยีนมีอำนาจในการบริหารงานที่สามารถตัดสนิใจ โดยโรงเรียนเอง 

ไดม้ากขึ้น เช่น การบรหิารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ในภารกจิดังกล่าว 

ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนจะเกดิขึ้นได ้จะต้องดำเนนิงานตามภารกจิที่สำคัญ ซึ่งสรุป

ไดด้ังนี้ สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548,  

หนา้ 443-444) 

    2.1 งานวิชาการ 

     งานวิชาการ เปรยีบเสมอืนหัวใจของโรงเรยีน สามารถพัฒนา 

สตปิัญญาความนกึคดิของผู้เรยีนเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ในการดำรงชีวติ ซึ่งงานวชิาการ 

ที่ครูจะตอ้งปฏบิัตปิระกอบดว้ยภารกจิหลัก ดังนี้ 

      2.1.1 การพัฒนาหรือการดำเนนิการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรทอ้งถิ่น 

      2.1.2 การวางแผนงานดา้นวชิาการ 

      2.1.3 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

      2.1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

      2.1.5 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ 

      2.1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทยีบโอนผล 

การเรยีน 

      2.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

      2.1.8 การพัฒนาและส่งเสริมใหม้แีหล่งเรียนรู้ 

      2.1.9 การนเิทศการศกึษา 

      2.1.10 การแนะแนว 

      2.1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

      2.1.12 การส่งเสรมิชุมชนให้มคีวามเขม้แข็งทางวชิาการ 

      2.1.1.3 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 
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      2.1.14 การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

      2.1.15 การจัดทำระเบยีบและแนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับงาน 

ดา้นวชิาการของสถานศกึษา 

      2.1.16 การคัดเลอืกหนังสอื แบบเรยีน เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

      2.1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 

     สรุปไดว้า่ งานวชิาการ การดำเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทอ้งถิ่น การวางแผนงานดา้นวชิาการ การจัดการเรยีนการสอน การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา กระบวนการเรยีนรู ้การวัดผลประเมนิผลและดำเนนิการ 

เทยีบโอนผลการเรยีน การวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาและส่งเสรมิใหม้ี

แหล่งเรยีนรู้ การนเิทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

และมาตรฐานการศกึษา การส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเข้มแข็งทางวชิาการ การประสาน 

ความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น การส่งเสรมิและ

สนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    2.2 งานงบประมาณ 

     การจัดการศกึษาและการบรหิารโรงเรยีน จำเป็นจะตอ้ง 

มคีวามคล่องตัว สะดวกรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ จึงกำหนดใหโ้รงเรยีนมหีน้าที่ ดังนี้ 

      2.2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตัง้งบประมาณเพื่อ 

เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร หรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

แลว้แต่กรณี 

      2.2.2 การจัดทำแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงนิ ตามที่ไดรั้บจัดสรร

งบประมาณ  

      2.2.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรร 

      2.2.4 การขอโอและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

      2.2.5 การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

      2.2.6 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

      2.2.7 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้ผลผลิต 

จากงบประมาณ 
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      2.2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

      3.2.9 การปฏบิัตงิานอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมายเกี่ยวกับ

กองทุนเพื่อการศกึษา 

      2.2.10 การบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      2.2.11 การวางแผนพัสดุ 

      2.2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะ 

ของครุภัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงนิงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

หรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

      2.2.13 การพัฒนาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทำ 

และจัดการพัสดุ 

      2.2.14 การจัดหาพัสดุ 

      2.2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

      2.2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

      2.2.17 การเบกิเงนิจากคลัง 

      2.2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

      2.2.19 การนำเงินส่งคลัง 

      2.2.20 การจัดทำบัญชีการเงนิ 

      2.2.21 การจัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงนิ 

      2.2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพมิพ์บัญชี ทะเบยีน  

และรายงาน 

     สรุปไดว้่า งานงบประมาณ เป็นการดำเนนิการเกี่ยวกับการ

วางแผนงบประมาณ การคำนวณตน้ทุนผลผลติ การจัดระบบ การจัดหาพัสดุ การบรหิาร 

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงนิและผลการดำเนินงาน  

การบรหิารสนิทรัพย์ การตรวจสอบภายใน 

    2.3 งานบริหารงานบุคคล 

     งานบรหิารงานบุคคล คอื การบรหิารบุคคลที่อยู่ร่วมกัน  

ใหป้ฏบิัตงิานใหไ้ด้ผลดทีี่สุด ซึ่งในขณะเดยีวกันก็ทำให้ผู้ร่วมงานมคีวามสุข ใหค้วามร่วมมอื  

และปฏบิัตงิานเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลกับโรงเรยีนมากที่สุด ซึ่งมกีารดำเนนิการ ดังนี้ 

      2.3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
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      2.3.2 การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชกาครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา 

      2.3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

      2.3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งใหสู้งขึ้น การยา้ยข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.5 การดำเนนิการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

      2.3.6 การลาทุกประเภท 

      2.3.7 การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

      2.3.8 การดำเนนิการทางวินัยและการลงโทษ 

      2.3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

      2.3.10 การรายงานการดำเนนิการทางวนัิยและการลงโทษ 

      2.3.11 การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

      2.3.12 การออกจากราชการ 

     2.3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบยีนประวัติ 

      2.3.14 การจัดทำบัญชีรายช่ือ และใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการ 

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

      2.3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

      2.3.17 การส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      2.3.18 การส่งเสรมิวนัิย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.19 การรเิริ่มส่งเสรมิการขอรับใบอนุญาต 

      2.3.20 การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษา 

      2.3.21 การดำเนนิการที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารงานบุคคล  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

     สรุปไดว้่า การบริหารงานบุคคล คอื การดำเนนิการเกี่ยวกับ

บุคลากรในโรงเรยีนทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การวางแผนอัตรากำลัง การดำเนินการเกี่ยวกับการ

เลื่อนขัน้เงนิเดอืน การลาทุกประเภท การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การดำเนินการ 
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ทางวนัิยและการลงโทษ การรายงานการดำเนนิการทางวนัิยและการลงโทษ การจัดทำ

บัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์  

การส่งเสรมิการประเมินวทิยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา การส่งเสรมิ

และยกย่องเชิดชูเกยีรต ิการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การส่งเสรมิวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสาหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การรเิริ่มส่งเสรมิการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    2.4 งานบริหารทั่วไป 

     งานบรหิารทั่วไป เป็นอกีภารกจิหนึ่งของโรงเรยีน ที่จะต้อง

สนับสนุน ส่งเสริมการปฏบิัตงิานของโรงเรยีนใหบ้รรลุเปา้หมายและเกดิประสทิธผิลกับ

โรงเรยีน ซึ่งขา้ราชการครูและบุคลากร ควรที่จะไดรั้บรู้แนวปฏบิัต ิดังนี้ 

      2.4.1 การพัฒนาระบบและเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

      2.4.2 การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา 

      2.4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

      2.4.4 งานวจัิยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

      2.4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

      2.4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

      2.4.7 งานเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 

      2.4.8 การดำเนนิงานธุรการ 

      2.4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

      2.4.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

      2.4.11 การรับนักเรยีน 

      2.4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวม 

หรอืเลกิสถานศกึษา 

      2.4.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย 

      2.4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      2.4.15 การทัศนศกึษา 

      2.4.16 งานกจิการนักเรยีน 
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      2.4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

      2.4.18 การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

      2.4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

      2.4.20 การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

      2.4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

      2.4.22 แนวทางการจัดกจิกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

ในการลงโทษนักเรยีน 

     สรุปไดว้่า งานบรหิารทั่วไป เป็นการดำเนนิการเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครอืข่าย

การศกึษา การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน  

งานเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา การดำเนนิงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรือเลกิสถานศกึษา การประสานการจัดการศกึษาในระบบ  

นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา การทัศนศกึษา  

การส่งเสรมิงานกิจการนักเรยีน การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา การส่งเสรมิ สนับสนุน 

และประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น 

ที่จัดการศกึษา งานประสานราชการส่วนภูมภิาค และส่วนทอ้งถิ่น การรายงานผล 

การปฏบิัตงิานการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกจิกรรม 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการลงโทษนักเรยีน 

     จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่า ประสทิธผิลโรงเรยีนจะเกดิขึ้นได ้คอื 

การที่โรงเรยีนปฏบิัตงิานและใช้ทรัพยากรที่มอียู่ มาใช้ในการดำเนินงานของโรงเรยีนให้

บรรลวุัตถุ ประสงค์ ซึ่งจะต้องคำนึงถงึในดา้นผลผลตินักเรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

สูง ในการดำเนนิงานประกอบดว้ยภารกจิที่สำคัญ ประกอบดว้ย งานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจ

ของโรงเรยีน งานงบประมาณ ที่จะตอ้งมคีวามคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว งานบรหิารงาน

บุคคล การบรหิารบุคคลที่อยู่ร่วมกัน ใหป้ฏบิัตงิานใหไ้ด้ผลดทีี่สุด และงานบรหิารทั่วไป 

เป็นอกีภารกจิหนึ่งของโรงเรยีน ที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสรมิการปฏบิัตงิานของโรงเรยีนให้

บรรลุและเกดิประสทิธผิล 
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บรบิทของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร (2564, หนา้ 19)  

บรบิททั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มี ดังนี้  

  1. โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   ประกอบดว้ย 10 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 

    1.1 กลุ่มอำนวยการ 

    1.2 กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย์ 

    1.3 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

    1.4 กลุ่มนโยบายและแผน 

    1.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

    1.6 กลุ่มนเิทศตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา 

    1.7 หน่วยตรวจสอบภายใน 

    1.8 กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

    1.9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา   

    1.10 กลุ่มกฎหมายและคดี  

  2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เป็นที่ตัง้เขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มโีรงเรยีนมัธยมศกึษาในสังกัด จำนวน 45 โรงเรยีน  

21ที่ตัง้สำนักงานตัง้อยู่ ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร21 ในทอ้งที่

จังหวัดสกลนครครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ มโีรงเรยีนในสังกัดจำนวน 45 โรงเรยีน  

มสีหวทิยาเขต 8 สหวทิยาเขต ประกอบไปดว้ย สหวทิยาเขตสกลราช สหวทิยาเขต 

พระธาตุดุม สหวทิยาเขตธาตุนารายณ์เจงเวง สหวทิยาเขตดำรงธรรม สหวทิยาเขต 

ลุ่มนำ้อูน สหวทิยาเขตสว่างศกึษา สหวทิยาเขตไตรมติร และสหวทิยาเขตอากาศเบศจรักษ์  

    3.1 ขอ้มูลโรงเรยีนจำแนกตามขนาด 

     3.1.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก (1-499 คน) จำนวน 16 โรงเรยีน 

     3.1.2 โรงเรยีนขนาดกลาง (500-1,499 คน) จำนวน 21 โรงเรยีน 
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     3.1.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ (1,500-2,500 คนขึ้นไป) 

จำนวน 8 โรงเรยีน รวม 45 โรงเรยีน 

    3.2 ขอ้มูลนักเรยีน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร มนัีกเรยีนทัง้สิ้น 51,671 คน 

  3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

   3.1 วสิัยทัศน์  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จัดการศกึษา

มัธยมศกึษาใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน

ความเป็นไทย 

   3.2 พันธกจิ 

    3.2.1 จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาใหป้ระชาชนวัยเรยีน 

ในเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ไดรั้บการศึกษาอย่างทั่วถงึ 

    3.2.2 พัฒนาผู้เรยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มทีักษะการดำรง  

ชีวติและทักษะอาชีพ มคีวามสามารถตามมาตรฐานการศกึษาชาตสิู่มาตรฐานระดับสากล 

    3.2.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาบนพื้นฐานความเป็นไทย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    3.2.4 บรหิารจัดการระบบคุณภาพโดยเนน้การมสี่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 

   3.3 ค่านยิม (SMILE) 

    3.3.1 S : Service mind หมายถงึ มจิีตบรกิาร 

    3.3.2 M : Management หมายถงึ บรหิารจัดการที่ดี 

    3.3.3 I : International หมายถงึ มคีวามเป็นสากล 

    3.3.4 L : Life หมายถงึ พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้

    3.3.5 E : Excellence หมายถงึ มุ่งสู่ความเป็นเลศิ 

   3.4 เปา้ประสงค์หลัก  

    3.4.1 ผู้เรยีนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาต ิ 

และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล มคีวามพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 

    3.4.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษามสีมรรถนะตามมาตรฐาน

วชิาชีพ สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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    3.4.3 สถานศกึษามคีวามเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศกึษา 

สอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศกึษา 

    3.4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

มคีวามเขม้แข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาของสถานศกึษาของสถานศกึษาในสังกัด 

สู่ประชาคมอาเซยีนและระดับสากล 

   3.5 ประเด็นกลยุทธ ์

    3.5.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษามัธยมศกึษา 

ตามหลักสูตร และส่งเสรมิความสามารถด้านเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู ้

สู่มาตรฐานสากล 

    3.5.2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนกึในความเป็นชาตไิทยและวถิชีีวติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    3.5.3 ขยายโอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถงึ ครอบคลุมและพัฒนา

ผู้เรยีนเต็มตามศักยภาพ 

    3.5.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้สามารถจัดการเรยีน 

การสอนไดอ้ย่างมคีุณภาพ 

    3.5.5 พัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการศกึษา 

เนน้การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  4. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มอีำนาจหนา้ที่ 

ในดำเนนิการใหเ้ป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร และมอีำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน

ดังต่อไปนี้ 

    4.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพื้นที่ 

ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษา 

ขัน้พื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

    4.2 วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา  

และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศกึษาและแจง้การจัดสรรงบประมาณที่ไดรั้บใหห้น่วยงาน 

ขา้งตน้รับทราบ รวมทัง้กำกับ ตรวจสอบ ตดิตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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    4.3 ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.4 กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในเขต

พื้นที่การศกึษา 

    4.5 ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การศกึษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 

    4.6 ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล  

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.7 จัดระบบประกันคุณภาพสถานศกึษา และประเมนิผลสถานศกึษา

ในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.8 ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมทัง้บุคล องค์กรชุมชน องค์กรวชิาชีพ สถานบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่

การศกึษา 

    4.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนการวจัิยและพัฒนา

การศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

    4.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนนิการของคณะอนุกรรมการ  

และคณะทำงานด้านการศกึษา 

    4.11 ประสานการปฏบิัตริาชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

ทัง้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทน

กระทรวงศกึษาธกิาร ในเขตพื้นที่การศกึษา 

    4.12 ปฏบิัตหินา้ที่อื่นเกี่ยวกับภารกจิภายในเขตพื้นที่การศกึษาที่มไิด้

ระบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรอืปฏบิัติงานอื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 

  5. สภาพปัจจุบันและปัญหา 

   สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการ 

เสรมิสรา้งการพัฒนาคุณภาพของคน ดังนั้น การเสรมิสรา้งใหส้ังคมไทยมคีวามเข้มแข็ง 

สามารถคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกดิขึ้น จึงเปน็สิ่งที่มคีวามสำคัญ  

จากการวเิคราะห์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในสังคมไทย และการพัฒนาที่ผ่านมามีผลกระทบต่อสังคมไทย ไดแ้ก่  
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    5.1 โครงสร้างประชากรมีแนวโนม้ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 

ประชากรวัยเด็กแรงงานลดลง ขณะที่การยา้ยถิ่นของประชาชนส่งผลใหค้วามเป็นเมอืง

สูงขึ้น 

    5.2 คนไทยไดรั้บการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหา 

ดา้นสตปิัญญา คุณภาพการศกึษาและมพีฤตกิรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

    5.3 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพตดิ และการเพิ่มขึ้นของการพนันเป็นปัญหาสำคัญต่อคุณภาพชีวติของประชาชน 

    5.4 สังคมไทยเผชิญวกิฤตคิวามเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

มกีารเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแนวโนม้เป็นสังคมปัจเจกชนมากขึ้น 

    5.5 สื่อมอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนปลงพฤตกิรรมของประชาชน แต่ยังมี

บทบาทในการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพคนค่อนขา้งนอ้ย 

    5.6 บรบิทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อใหเ้กดความร่วมมอื 

ทางเศรษฐกจิทัง้ในระดับทวภิาคแีละระดับพหุภาค ีรวมทัง้ความร่วมมอืในประชาคม

อาเซยีน 

   สรุปไดว้่า สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มอีำนาจ 

ในการดำเนนิการ การจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา วเิคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ ประสาน 

ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษากำกับ 

ดูแล ตดิตาม และประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วเิคราะห์ 

วจัิย ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ จัดระบบประกันคุณภาพสถานศกึษาและ

ประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา ดำเนนิการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุน

การวจัิยและพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาปฏิบัตหินา้ที่อื่นเกี่ยวกับภารกจิภายใน

เขตพื้นที่การศกึษาที่มไิดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรอืปฏบิัตงิานอื่น 

ที่ไดรั้บมอบหมาย ในการจัดการศกึษามัธยมศกึษาใหม้ีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา

ชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยมพีันธกจิ ในการจัดและ

ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษาใหป้ระชาชนวัยเรยีนไดรั้บการศกึษาอย่างทั่วถงึพัฒนา

ผู้เรยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ มทีักษะการดำรง ชีวิตและทักษะอาชีพ มคีวามสามารถ

ตามมาตรฐานการศึกษาชาตสิู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งมปีระเด็นกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศกึษาตามหลักสูตร และสง่เสริมความสามารถดา้น

เทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูสู้่มาตรฐานสากลปลูกฝังคุณธรรม ความสำนกึ 
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ในความเป็นชาตไิทยและวถิีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ขยายโอกาส 

ทางการศกึษาอย่างทั่วถงึ ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรยีนเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศกึษาใหส้ามารถจัดการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมคีุณภาพ  

พัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการศกึษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้วจัิยไดศ้กึษางานวจัิยที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

  1. งานวิจัยในประเทศ 

   1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บรหิารโรงเรยีน 

    ปัทมา เผอืกสทีอง (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิยเรื่อง ศกึษา

สมรรถนะหลักของผู้บรหิารที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลโรงเรียน 

โพธสิัมพันธ์พทิยาคาร จังหวัดชลบุร ีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวมและ

รายดา้น อยู่ในระดับมาก 

    พทิูล ไชยศริ ิ(2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องสมรรถนะหลัก

ทางการบรหิารของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของครูโรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร 

การศกึษานี้มคีวามมุ่งหวังเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความ คดิเห็นของครู โรงเรยีนบรบอื 

วทิยาคารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการบรหิารของผู้บรหิาร สถานศกึษาใน 4 ด้าน ไดแ้ก่  

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบรกิารที่ด ี3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทมี 

ผลการวจัิยพบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

    ภาสกร หมื่นสา (2561, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษากับการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานวชิาชีพ 

ทางการศกึษาของครูในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 

ผลการวจัิยพบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู โดยภาพ 

รวมอยู่ในระดับมาก 

    ทพิวัลย์ อ่างคำ (2561, บทคัดย่อ) ที่ศกึษา สมรรถนะของผู้บรหิาร 

โรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาภาคเหนอื ผลการศกึษาพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนสมรรถนะ 
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ของผู้บรหิารในโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิ มาตรฐานสากล  

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X�= 4.84) เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา มสีมรรถนะ ่ ทางการบริหาร 

อยู่ในระดับมาก ที่สุด (X�= 4.87) รองลงมาคือ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (X�= 4.86)  

2) การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของผู้บรหิารและครู มีความคดิเห็นต่อสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารในโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล  

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืไม่แตกต่างกน 3) เปรยีบเทยีบความคดิเห็น 

ของผู้บรหิารและครูในโรงเรียนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความ เป็นเลศิมาตรฐานสากล

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืที่มขีนาดต่างกนั ไม่แตกต่างกัน 

    จรีพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์ (2562, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา สมรรถนะ 

ของผู้บรหิารสถานศกึษากับการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 ผลการศกึษาพบว่า 1) สมรรถนะ 

ของผู้บรหิารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสมรรถนะหลักของผู้บรหิารสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ส่วนสมรรถนะประจำสายงานของผู้บรหิารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การจัดการเรยีนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9  

โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษากับการ 

จัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 9 มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ในลักษณะ

คลอ้ยตามกัน 

    ชัยณรงค์ คำภูมหิา (2563, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา สมรรถนะ

ของผู้บรหิารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏิบัตงิานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 ผลการศกึษาพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 ในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการพัฒนาตนเอง  

(X� 4.30) สำหรับด้านที่มคี่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คอื การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X� = 4.17)  

2) ประสทิธผิลการปฏบิัตงิานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
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เขต 25 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 

ดา้นความผูกพันต่อองค์การ (X� = 4.34) สำหรับ ดา้นที่มคี่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คอื  

คุณภาพผู้เรยีน (X� = 4.15) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษา 

กับประสทิธผิลการปฏบิัตงิานของครูมคีวามสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมนัียสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ 0.01 4) สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษาที่เป็นตัวพยากรณ์ประสทิธผิล 

การปฏบิตังิานของครูม ี4 ด้านคอื ด้าน การมวีสิัยทัศน์ (X8) ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ 

(X6) ดา้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) และด้านการบรกิารที่ด ี(X2) มคี่าสัมประสทิธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.754 และค่าสัมประสทิธิ์การทำนายหรอือำนาจพยากรณ ์

รอ้ยละ 56.90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถสรา้งสมการถดถอย 

จากค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ ที่อยู่ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน 

ไดด้ังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดบิ (Unstandardized Score) Y = 1.783 + 0.241 

(X8) + 0.159 (X6) + 0.078 (X7) + 0.103 (X2) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(Standardized Score) Z(Y) = 0.353 Z (X8) + 0.215 Z (X6) + 0.134 Z (X7) + 0.151 Z 

(X2) 

    Thompson (1998, pp. 219–231) ไดศ้กึษาและสรุปผลการประเมนิ 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าการประเมนิผู้บริหารสถานศึกษาดำเนนิการไดย้าก  

เนื่องจากแต่ละสถาน ศกึษามคีวามแตกต่างตามสภาพแวดลอ้ม บรบิทของชุมชน สังคม  

จากผลการศกึษาเขาเสนอว่า การประเมนิสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษาควรเป็น

กระบวนการต่อเนื่องมากกว่าใช้การราย งานผลการปฏบิัตงิานประจำปกีารศกึษา 

หรอืการรายงานเหตุการณ ์กจิกรรม โครงการ การประเมนิควรมกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย และควรมกีารแจ้งผลการประเมินให้ผู้บรหิารทราบเพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ 

    Marmon (2002, p. 138) ไดศ้กึษาเกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะหลัก 

ของผู้บรหิารและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารจัดการศกึษา ภายใตข้อ้กำหนด 

ของส่วนกลาง เครื่องมอืถูกพัฒนาขึ้นโดยการแกไ้ขตามคำแนะนำ จากการประชุมร่วมกัน

ของบุคคลผู้เช่ียวชาญระดับชาติและนำไปทดลองใช้อกีครัง้ เพื่อขอคำแนะนำในการ

จัดลำดับในการสำรวจระดับชาต ิผลการวิจัย พบว่าสมรรถนะหลักสำหรับผู้บรหิาร 

และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารจัดการ ศกึษาตามที่กำหนดจำนวน 18 สมรรถนะ 

ไดแ้ก ่สมรรถนะดา้นการบริหาร การรับบุคคล การแนะนำหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรพเิศษ  
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การหาเงนิมาช่วยเหลอื การตดิตามและประเมนิผล การจัดทำของบประมาณสารสนเทศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นำ การจูงใจ การวางแผน การพัฒนาวชิาชีพ

ความสัมพันธ์กับชุมชน การสรรหา การสอนและเทคโนโลย ี

   1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน  

    จิตตพิร จติตรี (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ประสทิธผิล 

การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 ผลการวจัิยพบว่า 1. ประสทิธผิลการ

บรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้น 

อยู่ในระดับมาก 2. ประสทิธผิลการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตริาชการ และวุฒิการศกึษา โดยภาพรวมแตกต่าง

กันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

    รสสุคนธ์ ถิ่นทว ี(2555, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษาประสทิธผิลโรงเรยีน 

ในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า ประสทิธผิล

โรงเรยีนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม 

และรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรยีงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลตินักเรยีนใหม้ผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหม้ทีัศนคตเิชิงบวกและดา้น

ความสามารถในการแกป้ัญหาภายในสถานศกึษา 

    สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

    พงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ที่ได ้ปัจจัยการบรหิาร

ตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูผู้สอน  

และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่มีสถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน  

มคีวามคดิเห็น แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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    วมิาลย์ ลทีอง (2563, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา ปัจจัยการบรหิาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

ในจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิานและประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 

    ณรงฤทธิ์ นามเหลา (2560, บทคัดย่อ) ที่ศกึษา คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิผลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน หัวหน้ากลุ่มงาน และครูผู้สอน จำแนกตามที่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัตงิานต่างกัน โรงเรยีนที่ปฏบิัตงิาน ทัง้ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกัน  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

    สัตตบุษย์ โพธรุิท (บทคัดยอ่, 2564) ที่ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิาร 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศึกษา ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

     โสภิณ ม่วงทอง (2555, หน้า 31) ไดศ้กึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก ไดศ้กึษาประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนจากแนวความคดิของมอทท์ (Mott, 1992) ที่ไดแ้สดงความเห็นว่า การที่

สถานศกึษาจะมปีระสทิธผิลเพยีงใดนัน้พจิารณาไดจ้ากความสามารถ 4 ประการ ไดแ้ก่  

1) ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 2) ความสามารถใน

การพัฒนานักเรยีนใหม้ทีัศนะทางบวก 3) ความสามารถในการปรับตัวเขา้กับสิ่งแวดลอ้ม

ต่าง ๆ ในโรงเรยีน 4) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

    ลัดดา อ่ำสอาด (2556, หน้า 153) ไดศ้ึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลองค์การของโรงเรยีนเอกชนใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสทิธผิลองคก์าร

ของโรงเรยีนเอกชนในกรุงเทพมหานครมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่  

1) ด้านการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาประกอบดว้ย ความสามารถของบุคลากร ระบบ
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สารสนเทศที่ด ีขวัญและกำลังใจของบุคลากรและสิ่งที่ซ่อนเรน้อยู่ภายใน (ผูกพัน ร่วมมอื 

สามัคค)ี 2) ดา้นกระบวนการภายในประกอบดว้ย ความสามารถในการปรับตัว 

(ความกา้วหน้า นวัตกรรม) ความสามารถในการผสมผสานและบูรณาการ  

และความยดืหยุ่น 3) ดา้นผู้รับบรกิาร ประกอบดว้ยคุณภาพของผลผลติของนักเรยีน 

ตามเปา้หมายการมลีูกค้า/นักเรยีนเพิ่มขึ้น การธำรงรักษาลูกคา้/นักเรียน ความพึงพอใจ

ของลูกคา้/ผู้ปกครองที่มต่ีอองค์การและ 4) ดา้นการเงินประกอบดว้ย การเตบิโต  

และผลกาไรขององค์การและการจัดการทรัพยากร 

    พัทธโรจน์ กมลโรจน์สริิ (2557, บทคัดย่อ). ไดศ้กึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าประสทิธผิลโรงเรยีนเอกชน 

ในประเทศไทย ม ี2 ดา้น คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนและความพึงพอใจ 

ในงานของครู  

    Gibson, Ivancevich and Donnelly (1982, p. 27) ไดท้ำการศกึษา 

และกำหนดเกณฑ์ในการประเมนิประสทิธผิลขององค์การ โดยใช้หลายเกณฑ์ คือ  

1) ความสามารถในการผลิต 2) ประสทิธภิาพ 3) ความพงึพอใจ 4) ความสามารถ 

ในการปรับตัว และ 5) การพัฒนาและการอยู่รอด 

    Steers (1991, p. 32) ไดก้ลา่วถงึการประเมนิประสทิธผิลขององค์กร 

โดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถประเมินประสทิธิผลของโรงเรยีนไดค้รอบคลุม 

กว่าการประเมนิโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ โดยพจิารณาจาก การบรรลุเปา้หมาย 

ของโรงเรยีนซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 

กระบวนการดำเนนิงานที่ราบรื่น และความพึงพอใจในงานของผู้ร่วมงาน 

    

    Mott (1992, p. 9) ไดก้ำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสทิธผิล 

ขององค์การ โดยพจิารณาจาก 1) ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ 2) ประสทิธภิาพ  

3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยดืหยุ่น 

    Parsons (1993, Abstract) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมนิประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนโดยอาศัยแนวความคดิพื้นฐานของทฤษฎโีครงสรา้งหน้าที่นยิม ที่มคีวามคดิ 

ในการวัดประเมนิผลขององค์กรโดยพจิารณาว่าองค์กรเป็นระบบสังคม (social system) 

ความอยู่รอดของสังคมจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานทำใหไ้ดม้าซึ่งทรัพยากร

และทุกระบบของสังคมจะต้องสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้จงึไปสู่จุดหมายขององค์กร 
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ไดส้ำเร็จโดยมหีน้าที่ที่สำคัญที่ตอ้งพจิารณา ดังนี้ 

     1. การปรับตัว (adaptation) เป็นหนา้ที่ของระบบที่จะตอ้งปรับตัว 

ใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น จุดประสงค์ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

     2. การบรรลุเปา้หมาย (goal attainment) เป็นการมุ่งให้เป็นระบบ 

บรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

     3. การบูรณาการ (integration) เป็นการสร้างความม่ันคงของ

สังคมในระบบกระบวนการขององค์กร การประสานงาน ความเป็นเอกภาพ 

     4. การรักษาสิ่งซ่อนเรน้ภายใน (latency) เป็นการรักษา 

ความม่ันคงของคุณค่าของระบบการธำรงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรม การกระตุน้

การจูงใจ 

    Hoy & Miskel (2008, p. 428) นำเสนอตัวช้ีวัดสำคัญที่แสดงถงึ

คุณลักษณะของความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสำเร็จ 

ทางวชิาการ (Academic achievement) 2) ความพึงพอใจในงานของครู (Job satisfaction) 

และ 3) การรับรูต่้อประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้หมด (Overall perception of school 

effectiveness) 

   สรุปไดว้่า ประสทิธผิลโรงเรียนเป็นผลสำเร็จที่เกดิขึ้นในโรงเรยีนคอื 

โรงเรยีนสามารถปฏบิัติงานและนำทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดมาใช้ดำเนนิงานของ

โรงเรยีนใหบ้รรลุเปา้หมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยจะตอ้งคำนึงถงึในดา้นผลผลิต

นักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง มเีจตคตทิี่ด ีมคีวามสามารถในการปรับตัวใหเ้ขา้

กับสิ่งแวดลอ้มภายใตค้วามสามารถของโรงเรยีนในการแกป้ัญหาต่าง ๆ จนทำใหเ้กิดความ

พงึพอใจในการทำงานและมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

    จริวด ีกระแสโสม (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง การศกึษา 

การบรหิารงานวชิาการที่มีประสทิธผิลของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุรนิทร์ เขต 1: กรณโีรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิัตเิป็นเลศิ พบว่า 1) การพัฒนาสาระ

หลักสูตรทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่นในแผนกลยุทธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนนิงานเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศของทอ้งถิ่น 2) การวางแผนดา้นวชิาการ 

ไดแ้ก ่การบรหิารจัดการการจัดบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อต่อการปฏบิัตงิานใช้หลัก 

ธรรมาภบิาลในการบรหิาร 3) การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ไดแ้ก่ การจัดการ

เรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง แบบบูรณาการ แบบร่วมมอื 4) การพัฒนา
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หลักสูตรของสถานศึกษา ไดแ้ก ่การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาแบบมสี่วนร่วม 

ของทุกฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร 5) การพัฒนากระบวนการ

เรยีนรู้ ไดแ้ก ่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญบูรณาการ เนน้กระบวนการคดิวเิคราะห์ สังเคราะห์  

ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 6) การวัดผลประเมนิผล และการ

ดำเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน ไดแ้ก่ จัดทำระเบยีบว่าดว้ยการวัดผลประเมินผลและการ

ดำเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน ตดิตามตรวจสอบการประเมนิผล 7) การวจัิยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา ไดแ้ก ่ส่งเสรมิใหค้รูทำวจัิยในช้ันเรยีน และอบรมความรู้

เกี่ยวกับการวจัิยในช้ันเรยีน 8) การพัฒนาและส่งเสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรู้ ได้แก ่โรงเรียน

พัฒนาแหล่งเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 9) การนเิทศการศกึษา ไดแ้ก ่ 

แต่งตัง้คณะกรรมการนเิทศแบบกัลยาณมติร 10) การแนะแนว ไดแ้ก ่มคีรูแนะแนวและมี

ครูประจำช้ันเป็นครูจัดการแนะแนวทางวิชาการและวชิาชีพภายใน 11) การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ไดแ้ก ่ใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การส่งเสรมิให้ชุมชนมคีวาม

เขม้แข็งทางดา้นวชิาการพบว่า ส่งเสริมดา้นการศกึษา โดยใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน 

13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ไดแ้ก ่

ส่งเสรมิ สนับสนุนในดา้นการศึกษาแลกเปลี่ยน ใช้ทรัพยากร และร่วมกันพัฒนาการจัด

การศกึษาของโรงเรยีน 14) การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ไดแ้ก ่ประสานงานกับ

องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนวิชาการใหแ้ก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 15) การจัดทำ

ระเบยีบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของสถานศกึษาไดแ้ก่ ดำเนนิการจัดทำ

ระเบยีบและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ 16) การคัดเลอืกหนังสอื แบบเรยีนเพื่อใช้

ในสถานศกึษา ไดแ้ก่ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืกหนังสอืเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อ 

และเทคโนโลยทีางการศกึษาไดแ้ก ่ดำเนินการจัดทำจัดหาสื่อการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 18) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ไดแ้ก ่ใช้เทคนคิวธิกีารสอน 

ที่หลากหลาย และการใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการจัดการเรยีนสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหไ้ดม้าตรฐาน 

    นพมาศ อนิงาม (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง การศกึษา 

การบรหิารงานวชิาการที่มีประสทิธผิลของโรงเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา



75 

ประถมศกึษาสุรนิทร์ เขต 3: กรณโีรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิัตเิป็นเลศิ พบว่า 1) โรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ไดแ้ก่ โรงเรยีนมีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรทอ้งถิ่น วางแผนงาน

วชิาการดว้ยการมสีว่นร่วมของทุกฝ่ายจัดการเรยีนการสอน พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ทุกกลุ่มสาระจัดการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ผู้ปกครองมสี่วนร่วม 

ครูทุกคนทำวจัิยในช้ันเรยีนพัฒนาแหล่งเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน พัฒนาการ

นเิทศโดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมแนะแนวโดยครูประจำช้ันกำหนด

นโยบายระบบประกันคณุภาพภายในไวใ้นแผนปฏบิัตริาชการทุกปกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ใหอ้งค์กรต่าง ๆ ทราบเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศกึษา  

และใหเ้กดิความเขา้ใจเพิ่มความพร้อมใหบุ้คคล ครอบครัว มแีนวปฏบิัตเิกี่ยวกับงาน 

ดา้นวชิาการของสถานศกึษาสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มหีนังสอืเรยีนสอดคลอ้งกับหลักสูตรหลักสูตรของสถานศกึษามสีื่อและเทคโนโลยทีางการ 

ศกึษาที่ทันสมัย 2) โรงเรยีนขนาดกลาง ไดแ้ก่จัดทำหลักสูตรทอ้งถิ่นที่อยู่บนบรบิท 

ของชุมชน วางแผนงานวชิาการโดยเนน้การมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายจัดการเรยีนการสอน 

นอกหอ้งเรยีนแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและประเมินผลการใช้หลักสูตรสอนดว้ยการ

สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมเนน้การวัดและประเมนิผลตามสภาพจรงิครูอบรมการวิจัย

ในช้ันเรยีนพัฒนาแหล่งเรยีนรูใ้หท้ันสมัยดำเนินการนเิทศอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการดำเนนิงานแนะแนวและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหบ้รกิารด้านต่าง ๆ 

แก่ชุมชนแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรในการจัดการศกึษาร่วมกัน ส่งเสรมิและสนับสนุน 

งานวิชาการแก่บุคคล ระดมความคดิใหไ้ดม้าซึ่งแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานดา้นวชิาการ 

ของสถานศกึษามหีนังสอืตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารกำหนดมสีื่อและ

เทคโนโลยทีี่หลากหลายและ 3) โรงเรยีนขนาดใหญ่ได้แก่ การเนน้คนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม

พัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่นจัดทำแผนกลยุทธ์ดา้นวิชาการยดึผู้เรยีนเป็นสำคัญในการจัดการ 

เรยีนการสอน พัฒนาหลักสูตรโดยคำนงึถงึบรบิทของท้องถิ่นจัดการเรยีนรูส้อดคล้องกับ

ความสนใจของผู้เรยีนวัดและประเมนิผลตามสภาพจรงิ ครูไดรั้บการอบรมการวิจัยพัฒนา

แหล่งเรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอก นเิทศแบบกัลยาณมติร ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการ

แนะแนวมกีารประชุมทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน

ใหบ้รกิารแก่ชุมชนด้านคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวิชาการ

กับองค์กรอื่นสนับสนุนงานวชิาการแก่ครอบครัว มรีะเบยีบและแนวปฏบิัตดิา้นวชิาการเนน้

การใช้หนังสอืของกระทรวง ศกึษาธกิาร ครูและนักเรยีนร่วมกันผลติสื่อการเรยีนรู้ต่าง ๆ 
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4) ขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ สถานศกึษาควรใหค้วามสำคัญในการสนับสนุนใหค้รูไดรั้บการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องควรมกีารสร้างและและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่หลากหลายและทันสมัยมากยิ่ง แนวทางการพัฒนาการบรหิารงานวชิาการให้มี

ประสทิธผิล ตอ้งไดรั้บความร่วมมอืในการพัฒนาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการ 

จัดการศกึษา 

    นภัทร ทรัพย์ชม (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาที่มต่ีอประสิทธผิลการบรหิารงานวชิาการ

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ผลการวิจัย

ปรากฏดังนี้ 1. ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาที ่สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 

อยู่ในระดับมากทุกดา้น เมื่อเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก คือ  

ดา้นการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการสรา้งบารมี ด้านการกระตุ้น 

ทางปัญญา และด้านการให้การสนับสนุน 2. ระดับประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 

3 อันดับแรก คอื ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ดา้นการวางแผนงานวิชาการ  

และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 3. ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษากับประสทิธผิลการบริหารงาน

วชิาการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 1  

โดยภาพรวม พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (rxy = 0.721) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ 0.01 4. ตัวพยากรณ์ที่ดใีนการพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บรหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X1) ดา้นการสร้างแรง 

บันดาลใจ (X2) ด้านการคำนงึถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (X3) ดา้นการใหก้าร

สนับสนุน (X5) และด้านการจูงใจ (X6) จากผลการวเิคราะห์ถดถอยสามารถสรา้งสมการ

พยากรณ์ทำนายภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาที่มตี่อประสิทธผิล

การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์

เขต 1 ในรูปคะแนนดบิได ้ดังนี้ 

     Y′ = 0.019 + 0.363X2 + 0.162X1 + 0.120X3 + 0.210X6 + 

0.149X5 
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    และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได ้ดังนี้ 

     Z′y = 0.393ZX2 + 0.193ZX1+ 0.165ZX3+ 0.254ZX6 + 

0.222ZX5 

     และมคี่าอำนาจในการพยากรณ์ร่วมกันรอ้ยละ 72.10 (R2= 

0.721) 

    ปยินุช คำพนิิจ  (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง การศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำและประสทิธิผลการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิาร

โรงเรยีนพระราชทานในจังหวัดศรสีะเกษ ผลการศกึษาพบว่าขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม สถานภาพส่วนใหญ่เป็นครูประสบการณ์นอ้ยกว่า 15 ปี ขนาดของโรงเรียน 

เป็นขนาดใหญ่ (รอ้ยละ 57.10) พฤตกิรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรยีนพระราชทานโดยรวม  

อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 2 ด้าน  

และระดับมาก จานวน 1 ด้าน โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 

ดา้นการกำหนดภารกิจของโรงเรยีนดา้นการเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการของ

โรงเรยีน และดา้นการจัดการดา้นการเรยีนการสอนประสทิธผิลของการบริหารงาน

วชิาการของผู้บรหิารโดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ การพัฒนาระบบวัด

และประเมนิผลการเรยีนรู้และการจัดกระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ผลการ

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมผู้นำกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนพระราชทานในจังหวัดศรสีะเกษ โดยใช้คา่สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพยีร์สัน มคีวามสัมพันธ์กันค่อนขา้งสูง 

    วรัิตน์ พงษ์มติร (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า 1) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ด้านครู ดา้นหลักสูตร ด้านบรรยากาศ 

ดา้นทรัพยากร และดา้นนักเรยีน ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่ การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสทิธผิลการบรหิาร 

ของโรงเรยีนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน 3.1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ที่ส่งต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนกับ ประสทิธผิลการบริหารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร 

ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยดา้นนักเรยีน และปัจจัยดา้นหลักสูตร  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก กับประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 3.2) การสรา้งสมการพยากรณประสทิธผิลการบริหาร  

ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยดา้นหลักสูตร (X6) ปัจจัยดา้น

ทรัพยากร (X5) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร (X1) ปัจจัยด้านนักเรยีน (X3) และปัจจัยด้านครูผู้สอน  

(X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการบริหารของโรงเรยีน มคี่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณ (R) เท่ากับ .882 สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธผิลการบรหิารของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศกึษา มัธยมศกึษา เขต 21 ไดร้อ้ยละ 77.80 

    เขษมสร โข่งศรี (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 ผลการวจัิย พบว่า 1. การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาด

ใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน 

พบว่า มกีารปฏบิัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คอืดา้นการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอืดา้นการแนะแนว  

2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดใหญ่ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า  

มกีารปฏบิัตอิยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยมาก คอื ดา้นครูผู้สอนค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอื  

ดา้นสื่อวัสด ุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารวิชาการ 

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

โดยเรยีงลำดับดงันี้ ด้านสื่อวัสด ุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา (r=.766) ด้านการ

จัดการงบประมาณ (r=.445) ดา้นความสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของโรงเรยีนกับชุมชน 

(r= -.416) ดา้นความพรอ้มของอาคารสถานที่ (r=-.300) ดา้นผู้บริหาร (r=.066)  

ดา้นครูผู้สอน (r =-.030) 4. เมื่อใช้การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่า มกีลุ่มตัวแปร  

4 ตัว ที่มนีัยสำคัญของการพยากรณ์การบรหิารวิชาการมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา (X6) ดา้นครูผู้สอน 



79 

(X4) ดา้นความพรอ้มของอาคารสถานที่ (X2) ด้านความสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของ

โรงเรยีนกับชุมชน (X1) โดยกลุ่มตัวแปรเหล่านี้มอีำนาจในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 66.70 

    พมิลพรรณ กุลาสา (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง  

สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารงานวชิาการในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ผลการวจัิยปรากฏดังนี้ 1) ผู้บริหาร

สถานศกึษาเห็นว่า สภาพการบรหิารงานวชิาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และครู เห็นว่า สภาพการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก 2) ปัญหาการบรหิารวิชาการโรงเรยีนขนาดเล็กที่พบไดแ้ก่  ดา้นการวางแผนงาน

วชิาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ดา้นการพัฒนาหลักสูตรใน

สถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ด้านการวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ในสถานศกึษา ด้านการนเิทศการศกึษา ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษาดา้นการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา 3) แนวทางการ

บรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขนาดเล็ก พบว่า ประเด็นที่จะตอ้งดำเนนิการพัฒนา คือ  

ควรมสี่วนร่วมในการกำหนดวสิัยทัศน์และเปา้หมายในการปฏบิัตงิานวชิาการ มกีารจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับตัวช้ีวัด และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเปา้หมายและทศิทางของการศกึษาชาตมิกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมใหรั้กการอ่าน  

การอ่านคล่องเขยีนได ้ครูผู้สอนจะต้องแกป้ัญหาการเรียนการสอนโดยใช้วจัิย มกีาร

รายงานผลการนเิทศยอ้นกลับเพื่อใหค้รูผู้สอนไดก้ารพัฒนาและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

และสถานศกึษาจะตอ้งจัดโครงสรา้งภายในสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งหรอืรองรับการ

ประกันคุณภาพภายใน สถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน ผู้ปกครอง  

ควรร่วมกันในการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา 

    รวิรรณ เหล่าหว้าน (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บรหิารกับประสทิธิผลการบรหิารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 ผลการวิจัยพบว่าการใชพลัง

อำนาจของผู้บริหารโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2. ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

  2. งานวจัิยต่างประเทศ 

   2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บรหิารโรงเรยีน 
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    Goodhart (2010, Abstract) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ลักษณะของโรงเรยีน

ระดับมัธยมศกึษาของรัฐที่มีประสทิธภิาพในด้านวชิาการซึ่งทำการวเิคราะห์โดยศกึษา

ผลผลติทางการศกึษาของโรงเรยีนมัธยมศกึษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางดา้นวชิาการ 

ความสำเร็จของโรงเรยีนและประสทิธภิาพของการวัดผล พบว่า ความเป็นผู้นำในด้านการ

จัดองค์ความรูข้องผู้บรหิารควรมคีุณธรรม จรยิธรรมของครู ปฏิบัตกิารสอนและความเป็น

หนึ่งเดยีวของสถานศกึษามีความสัมพันธ์ต่อความมปีระสทิธภิาพของโรงเรยีนและส่งผลต่อ 

ความมปีระสทิธภิาพซึ่งกันและกัน 

    Kenneth (2010, Abstract) ไดท้ำการศกึษา เรื่อง แนวทางการพัฒนา

งานวิชาการในโรงเรยีนประถมศกึษาเพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ ศกึษาปัญหางานวชิาการและแนวทางการ 

พัฒนาระบบการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศึกษา เพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ ์

ของนักเรยีน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บรหิาร และครูผู้สอนจำนวน 228 คน ป ีค.ศ. 2010  

โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมขอ้มูลคอื 

แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจัิยพบว่า การออกแบบการพัฒนาวิชาการที่เป็นระบบและการดำเนนิตามและการ

พัฒนาการบรหิารงานวชิาการเป็นประจำอยู่เสมอ ย่อมส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ 

ของนักเรยีนสูงขึ้นเป็นลำดับ 

    Adegbemile and Oluwadare (2011, Abstract) ไดท้ำการศกึษาเรื่อง 

สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบริหารจัด

การศกึษาในประเทศไนจเีรีย ปัญหาคุณภาพทางวชิาการของนักเรยีนกับทกัษะการบรหิาร

ของผู้บรหิารโรงเรยีนในประเทศไนจเีรยีมคีวามเกี่ยวขอ้งกัน การวจัิยไดท้ำการตรวจสอบ

สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบริหารจัด

การศกึษาในโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษาในภาคตะวันตกเฉยีงใตข้องประเทศไนจเีรยี พบวา่ 

การบรหิารงานบุคคลกับการบรหิารงานงบประมาณเป็นทักษะที่จำเป็นต่อประสทิธิภาพ 

ในการบรหิารโรงเรยีนของผู้บรหิาร 

   2.2 งานวจัิยท่ีเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน 

    Angela (2011, Abstract) ไดท้ำการศกึษาเรื่อง วสิัยทัศน์ 

และความเป็นผู้นำทางวิชาการการเรยีนการสอนของครูในโรงเรยีนประถมศกึษาในเขต

เมอืงเวอร์จเินยี วัตถุประสงค์ของการศกึษาครัง้นี้เพื่อการตรวจสอบทางวิชาการ วิสัยทัศน์ 
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โครงสรา้ง ประสทิธภิาพโดยรวมและความไวว้างใจของผู้ปกครองนักเรยีน พฤตกิรรม 

ความเป็นผู้นำการเรยีนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คอื  

ครูสอนเต็มเวลาของโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตเมืองเวอร์จเินยี จำนวน 35 โรงเรียน 

เครื่องมอืที่ใช้ คอืแบบสอบถาม ผลการศกึษาพบว่ามุมมองในแง่ดีของครูคอืการสรา้ง

เอกภาพ เนน้ประสทิธภิาพโดยรวมและความไวว้างใจ ของผู้ปกครองนักเรยีน สร้างความ

เป็นผู้นำของการเรยีนการสอน และแสดงถึงสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง นักวชิาการและ 

ความสำเร็จของนักเรยีน สำหรับสถานะ ทางเศรษฐกจิและสังคม ผลการวเิคราะห์

ความสัมพันธ ์ไม่ได้แสดงให้เห็นถงึความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความเป็นผู้นำการเรยีน

การสอนและนักเรยีน   

    Klein Joseph (2012, Abstract) ไดศ้กึษา เรื่อง สภาพปัญหาการ

บรหิารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาและโรงเรยีนมัธยมศกึษาในประเทศอังกฤษ 

การวจัิยครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัญหาการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีน

ประถมศกึษาและโรงเรยีนมัธยมศกึษาในประเทศอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคอื ครูผู้สอน 

จำนวน 200 คน ป ีค.ศ. 2012 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอืแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ความถี่ 

รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าสหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ผลการวจัิย

พบว่า ปัญหาการที่พบย่อมส่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการ ได้แก ่ดา้น ความโปร่งใส  

ของผู้บรหิารที่ไม่สามารถตรวจสอบจากบุคคลภายนอกได ้และความขัดแยง้ของบุคลากร

ในโรงเรยีนย่อมส่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีนทัง้สิ้น Gibson, Ivancevich and 

Donnelly (1982, p. 27) ได้ทำการศกึษาและกำหนดเกณฑ์ในการประเมนิประสทิธิผล 

ขององค์การ โดยใช้หลายเกณฑ์ คอื 1) ความสามารถในการผลิต 2) ประสทิธภิาพ  

3) ความพงึพอใจ 4) ความสามารถในการปรับตัว และ 5) การพัฒนาและการอยู่รอด 

    Steers (1991, p. 32) ไดก้ลา่วถงึการประเมนิประสทิธผิลขององค์กร 

โดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถประเมินประสทิธิผลของโรงเรยีนไดค้รอบคลุม 

กว่าการประเมินโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยพจิารณาจาก การบรรลุเปา้หมาย 

ของโรงเรยีนซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 

กระบวนการดำเนนิงานที่ราบรื่น และความพึงพอใจในงานของผู้ร่วมงาน 

    Mott (1992, p. 9) ไดก้ำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสทิธผิล 

ขององค์การ โดยพจิารณาจาก 1) ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ 2) ประสทิธภิาพ  
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3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยดืหยุ่น 

 

    Parsons (1993, Abstract) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมนิประสทิธผิล 

ของโรงเรยีนโดยอาศัยแนวความคดิพื้นฐานของทฤษฎโีครงสรา้งหน้าที่นยิม ที่มคีวามคดิ 

ในการวัดประเมนิผลขององค์กรโดยพจิารณาว่าองค์กรเป็นระบบสังคม (social system) 

ความอยู่รอดของสังคมจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานทำใหไ้ดม้าซึ่งทรัพยากร

และทุกระบบของสังคมจะต้องสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้จึงไปสู่จุดหมายขององค์กร 

ไดส้ำเร็จโดยมหีน้าที่ที่สำคัญที่ตอ้งพจิารณา ดังนี้ 

     1. การปรับตัว (adaptation) เป็นหนา้ที่ของระบบที่จะตอ้งปรับตัว 

ใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น จุดประสงค์ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

     2. การบรรลุเปา้หมาย (goal attainment) เป็นการมุ่งให้เป็นระบบ 

บรรลุเปา้หมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

     3. การบูรณาการ (integration) เป็นการสร้างความม่ันคง 

ของสังคมในระบบกระบวนการขององค์กร การประสานงาน ความเป็นเอกภาพ 

     4. การรักษาสิ่งซ่อนเรน้ภายใน (latency) เป็นการรักษา 

ความม่ันคงของคุณค่าของระบบการธำรงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรม การกระตุน้

การจูงใจ 

    Hoy & Miskel (2008, p. 428) นำเสนอตัวช้ีวัดสำคัญที่แสดงถงึ

คุณลักษณะของความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสำเร็จ 

ทางวชิาการ (Academic achievement) 2) ความพึงพอใจในงานของครู (Job satisfaction) 

และ 3) การรับรูต่้อประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้หมด (Overall perception of school 

effectiveness) 

    จากการศกึษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า ประสทิธผิล

โรงเรยีน เป็นความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บรหิารโรงเรยีน เนื่องจากความร่วมมอื

ของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูในการดำเนินงานจัดการศึกษทัง้ 4 ฝ่ายในโรงเรยีนตามภารกิจ

ในแผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทัง้ความสามารถในการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหส้่งผลไปสู่การพัฒนา

องค์การ องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การ 

ในดา้นต่าง ๆ เช่น การ บรหิารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางาน 
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บรกิาร หรอืการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บรหิาร เป็นต้น ดังนัน้เพื่อใหม้องเห็นกรอบความคดิ 

และแนวความคดิเบื้องตน้เกี่ยวกับสมรรถนะจงึจะกล่าวถงึความเป็นมา และความหมาย 

องค์ประกอบประเภทของสมรรถนะ การกำหนดสมรรถนะ การวัดสมรรถนะ และการ

ประยุกต์ใช้สมรรถนะ โดยแบ่งเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะหลัก หมายถงึ คุณลักษณะ 

เชิงพฤตกิรรมที่เป็นผลมาจากความรูค้วามสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้

บุคคลสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นในองค์กรรวมทัง้สมรรถนะประจำสายงานเป็นคุณลักษณะ

ของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏบิัตงิาน ประกอบดว้ยความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) 

ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงาน (Other 

Characteristics) ตลอดจนคุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่ทำใหบุคลากรในองคกรปฏบิัตงิาน

ไดผ้ลงานที่โดด เดนกวาคนอื่น อันเกดิจากแรงจูงใจ (Motives) นสิัย (Traits) ภาพลักษณ์ 

ต่อตนเอง (Self-image) และบทบาททางสังคม (Social role) ที่แตกต่างกันสำหรับ

ความหมายของสมรรถนะของบุคลากรทางการศกึษาที่ทำหนาที่ครูผู้สอน คอื ความรู ้

ความสามารถ ทักษะ เจตคต ิและพฤตกิรรมของครูที่จะเป็นประโยชน์ต่อครูในการ

ประกอบวชิาชีพ เพื่อกอใหเกดิพัฒนาการของนักเรยีนในทุก ๆ ดา้น ได้แก่ ดา้นสติปัญญา  

สังคมและร่างกาย ดังนัน้การปฏบิัตงิานของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนนัน้ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บรหิารโรงเรยีน ควรจะตอ้งมี 

เพื่อใหก้ารดำเนินงาน การบรหิารงานเกดิประสทิธผิลและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผู้บรหิารโรงเรยีนจะตอ้งใช้กระบวนการเทคนคิการบริหารในการปฏบิัตงิานในหน้าที ่

ใหเ้หมาะสมกับความเป็นผู้นำเพราะการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

ย่อมเป็นเครื่องช้ีวัดความสำเร็จของผู้บรหิารโรงเรยีน  
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บทที่ 3 
 

วธิดีำเนนิการวจัิย 
 

 การวิจัยครัง้นี้ มุ่งศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็น 

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ซึ่งผู้วจัิยไดก้ำหนดขัน้ตอนของการศกึษาค้นคว้าไว ้ 

2 ขัน้ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 

   3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

   2.1 ผู้เช่ียวชาญ 

   2.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตอนท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะของผู้บรหิารท่ีส่งผลต่อประสิทธผิล 

โรงเรยีน ในสังกดัสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากร ไดแ้ก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 จำนวน 2,400 คน 

จาก 45 โรงเรยีน จำแนกเป็น 

    1.1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยม 

ศกึษาสกลนคร จำนวน 45 คน 

    1.1.2 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

สกลนคร จำนวน 2,310 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2563 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-610 

อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 333 คน แต่ในการวิจัย 

ครัง้นี้ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนโรงเรยีน 45 โรงเรยีน โดยจำแนกเป็น 

ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน และครูผู้สอน จำนวน 227 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน 333 คน และใช้วธิสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

วธิสีุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน ดังนี้  

    1.2.1 กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีน ใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง  

เลอืกทุกโรงเรยีน 

     1.2.1.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรยีน 

     1.2.1.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 16 โรงเรยีน 

     1.2.1.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 15 โรงเรยีน 

    1.2.2 กำหนดบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของแต่ละโรงเรยีนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ไดก้ลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น ดังนี้ 
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     1.2.2.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรยีน ผู้บรหิารโรงเรยีน 

เลอืกแบบเจาะจง โรงเรยีนละ 1 คน จำนวน 14 คน และครูผู้สอน ใช้การสุ่มอย่างง่าย 

โรงเรยีนละ 3 คน รวมจำนวน 42 คน รวมทัง้หมด 56 

     1.2.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 16 โรงเรยีน ผู้บรหิาร

โรงเรยีน เลือกแบบเจาะจง โรงเรยีนละ 2 คน จำนวน 32 คน และครูผู้สอน ใช้การสุ่ม 

อย่างง่าย โรงเรยีนละ 5 คน รวมจำนวน 80 คน รวมทั้งหมด 112 คน 

     1.2.2.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 15 โรงเรยีน 

ผู้บรหิารโรงเรยีน เลอืกแบบเจาะจง โรงเรยีนละ 4 คน จำนวน 60 คน และครูผู้สอน  

ใช้การสุ่มอย่างง่าย โรงเรยีนละ 7 คน รวมจำนวน 106 คน รวมทัง้หมด 165 คน 

โดยมรีายละเอยีดกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง 1 และ 2  

ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรยีน 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน รวม 

1. เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูหั่วภูมพิลอดุลยเดชฯ  

ทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ ๕๐ ป ี 

จังหวัดสกลนคร 

1 15 16 

2. ด่านม่วงคำพทิยาคม 1 15 16 

3. โพนพทิยาคม 1 15 16 

4. บา้นบัวราษฎร์บำรุง 1 15 16 

5. ลำปลาหางวิทยา 1 15 16 

6. เทพสวัสดิ์วทิยา 1 15 16 

7. ภูรทิัตต์วทิยา 1 15 16 

8. บะฮวีทิยาคม 1 15 16 

9. ช้างมิ่งพทิยานุกูล 1 15 16 

10. วาริชวทิยา 1 15 16 

11. บงเหนอืวทิยาคม 1 15 16 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน รวม 

12.หนองแวงวทิยา 1 15 16 

13.โพธิ์ชัยทองพทิยาคม 1 10 11 

14.ท่าสงครามวทิยา 1 10 11 

รวม 14 210 214 

ตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 16 โรงเรยีน 
 

โรงเรยีนขนาดกลาง 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน รวม 

1. ดงมะไฟวทิยา 2 70 72 

2. ท่าแร่ศกึษา 2 60 62 

3. โพธแิสนวทิยา 4 80 84 

4. เต่างอยพัฒนศกึษา 4 80 84 

5. คำเพิ่มพทิยา 2 60 62 

6. ท่านผู้หญงิจันทมิาพึ่งบารม ี 2 70 72 

7. ธรรมบวรวทิยา 2 80 82 

8. นคิมน้ำอูนเจรญิวทิยา 2 80 82 

9. แวงพทิยาคม 2 80 82 

10. หนองหลวงศกึษา 2 30 32 

11. โคกสวีทิยาสรรค์ 2 40 42 

12. สอ่งดาววทิยาคม 2 40 42 

13. กุดเรอืคำพทิยาคาร 2 50 52 

14. ศกึษาประชาสามัคคี 2 60 62 

15. โพนงามศกึษา 2 60 62 

16. เจรญิศลิป์ศกึษาฯ 2 60 62 

รวม 32 970 1,002 
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ตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 15 โรงเรยีน 
 

โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บ
รหิ

าร
โร

งเ
รยี

น 

ครู
ผู้ส

อน
 

รว
มก

ลุ่ม
ตัว

อย
่าง

 

1. สกลราชวทิยานุกูล 2 70 72 

2. สกลนครพัฒนศกึษา 2 60 62 

3. ธาตุนารายณ์วทิยา 2 80 82 

4. กุสุมาลย์วทิยาคม 2 80 82 

5. ร่มเกลา้ 2 60 62 

6. พังโคนวทิยาคม 2 70 72 

7. กุดบากพัฒนาศกึษา 2 80 82 

8. พรรณาวุฒาจารย์ 2 80 82 

9. มัธยมวาริชภูมิ 2 80 82 

10. เตรยีมอดุมศกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 2 80 82 

11. สว่างแดนดนิ 2 80 82 

12. มัธยมวานรนวิาส 2 80 82 

13. คำตากลา้ราชประชาสงเคราะห์ 2 70 72 

14. บา้นม่วงพทิยาคม 2 70 72 

15. อากาศอำนวยศกึษา 2 80 82 

รวม 30 1,129 1,150 

หมายเหตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2564 

 2. เครื่องมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1 ลักษณะเครื่องมอื 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนดิ 5 ระดบั 
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ตามวธิขีองเรนซสิไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ประกอบดว้ย 

     1. สมรรถนะหลัก 

      1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      1.2 การบรกิารที่ดี 

      1.3 การพัฒนาตนเอง 

      1.4 การทำงานเป็นทีม 

     2. สมรรถนะประจำสายงาน 

      2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

      2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

      2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

      2.4 การมีวสิัยทัศน์ 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

     ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตามมาตราประเมนิ 

แบบ (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert, 1970) มเีกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

      ระดับ 5 คะแนน หมายถงึ มรีะดับความคดิเห็น มากที่สุด  

      ระดับ 4 คะแนน หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น มาก 

      ระดับ 3 คะแนน หมายถงึ มรีะดับความคดิเห็น ปานกลาง 

      ระดับ 2 คะแนน หมายถงึ มรีะดับความคดิเห็น นอ้ย 

      ระดับ 1 คะแนน หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น น้อยที่สุด 
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  2.2 การสรา้งและหาประสิทธภิาพของเครื่องมอื 

   ผู้วจัิยไดด้ำเนนิการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการวจัิย

ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

    2.2.1 ศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร ตำรา บทความและงานวจัิย 

ที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน 

    2.2.2 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยอาศัยขอ้มูล 

จากการศกึษาเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุม

ขอบข่ายการดำเนนิงานตามสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

    2.2.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอคณะกรรมการที่ปรกึษา

วทิยานพินธเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามและใหข้้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแกไ้ข 

    2.2.4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ 

ไปหาคุณภาพโดยดำเนนิการ ดังนี้ 

     2.2.4.1 นำแบบสอบถามที่แกไ้ขปรับปรุงแลว้ เสนอผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอ้งทัง้ความเที่ยงตรงด้านโครงสรา้ง (Construct Validity) และด้าน

เนื้อหา (Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ดา้นการใช้ภาษา 

(Wording) และดา้นอื่นของข้อคำถามแต่ละขอ้ที่เห็นสมควรใหป้รับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิ

ความสมบูรณ์ ผู้เช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 

      1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดคีณะ 

ครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ

สาขาวิชาบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร     

      2) รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาบรหิาร

การศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร    

      3) นายบุญเลศิศลิป์ สายทว ีครูโรงเรยีนสว่างแดนดนิ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

      4) ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกจิ ศรพีรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยีม

อุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร  
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      5) นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์ ศกึษานเิทศชำนาญการพเิศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมสกลนคร 

    โดยพบว่า มคี่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

     2.2.4.5 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้  

(Try–out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย กับผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำนวน 45 คน 

     2.2.4.6 นำแบบสอบถามที่ทดลองใช้ไปหาคุณภาพของเครื่องมอื 

โดยนำขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนก (discrimination) โดยใช้ค่าสหสมัพันธ์

แบบเพยีร์สัน (Pearson product-moment correlation) ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนน 

รวม (item-total correlation) โดยคัดขอ้ที่มคี่าอำนาจจำแนกตัง้แต่ 0.23 ขึ้นไปมาวเิคราะห์ 

หาค่าความเช่ือม่ัน และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน โดยวธิหีาสัมประสทิธิ์แอลฟา 

(Coefficient of alpha) ของ Cronbach พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนมคี่าอำนาจ

จำแนก .25 ถงึ .96 ค่าความเช่ือม่ัน .97 และดา้นประสิทธผิลโรงเรยีนมคี่าอำนาจจำแนก 

.51 ถงึ .87 ค่าความเช่ือม่ัน .92  

     2.2.4.7 จัดพมิพ์แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

  2.3 ลักษณะของเครื่องมอืที่ใช้ในการวจัิย 

   เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 

โดยมเีกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด มคี่าคะแนน  

5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจัิยดำเนนิการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ดังต่อไปนี้ 

   3.1 ผู้วจัิยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ใหอ้อกหนังสอืขอความร่วมมอืไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 



93 

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จากกลุ่มตัวอย่าง 333 ฉบับ ซึ่งผู้วจัิยไดด้ำเนนิการจัดส่ง

แบบสอบถามดว้ยตนเอง พรอ้มไดก้ำหนดวันส่งคนื 

   3.2 ผู้วจัิยไปรับแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง และแบบสอบถาม 

กลับคนืมา 333 ฉบับ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   3.3 รวมรวมแบบสอบถามที่ไดรั้บคนืทัง้หมดมาตรวจสอบ 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจัิยไดด้ำเนนิการตามลำดับดังนี้ 

   4.1 นำแบบสอบถามที่ไดรั้บคนืมาทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง    

และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม  

   4.2 นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปตรวจคะแนนเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ 

ที่กำหนด 

   4.3 นำคะแนนที่ไดจ้ากขอ้ 4.2 ไปวเิคราะห์หาค่าสถติต่ิาง ๆ โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ วเิคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

 5. สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วจัิยไดท้ำการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพวิเตอร์  ใช้สถติ ิดังนี้ 

   5.1 สถติพิื้นฐาน 

    5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    5.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.2 สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    5.2.1 การหาอำนาจจำแนก ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) 

    5.2.2 การค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

ของ Cronbach’s 

   5.3 สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน มดีังนี้ 

    5.3.1 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 “สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

และประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตาม
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ความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” ใช้สถติหิาค่าเฉลี่ย ( X ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .S.D ) โดยยดึเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ( X ) (บุญชม ศรสีะอาด, 2559, 

หนา้ 67) ดังนี้ 

     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

/ประสทิธผิลโรงเรยีน อยู่ในระดับมากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

/ประสทิธผิลโรงเรยีน อยู่ในระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

/ประสทิธผิลโรงเรยีน อยู่ในระดับปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน อยู่ในระดับนอ้ย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

    5.3.2 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน มคีวามแตกต่างกัน” ดังนี้ 

     5.3.2.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้สถติทิดสอบค่าที  

แบบสองกลุ่มที่เป็นอสิระจากกัน (Independent Samples t - test)  

     5.3.2.2 ขนาดของโรงเรยีน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดยีว (One-Way ANOVA)   

     5.3.2.3 ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ใช้การวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)   

    5.3.3 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 3 “ประสทิธิผลโรงเรยีน ตามความ

คดิเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน มคีวามแตกต่างกัน” 

ดังนี้ 
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     5.3.3.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้สถติทิดสอบค่าที  

แบบสองกลุ่มที่เป็นอสิระจากกัน (Independent Samples t - test)  

     5.3.3.2 ขนาดของโรงเรยีน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

     5.3.3.3 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ใช้การวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)   

    5.3.4 ทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

กับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

มคีวามสัมพันธ์กัน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน” ใช้การหาค่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

    5.3.5 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 5 “มสีมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

อย่างนอ้ย 1 สมรรถนะที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน  และครูผู้สอน” ใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณทลีะขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี

วเิคราะห์ Stepwise 

ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร   

 ผู้วจัิยนำผลการวจัิย เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน เลอืกดา้นที่มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน  

โดยการสัมภาษณ์เชิงลกึ ผู้สอนในหน่วยงานการศกึษา ประกอบดว้ย นักวชิาการ 

ในสถาบันอุดมศกึษา ผู้บรหิารสถานศกึษา ผู้บรหิารการศกึษา ครู มาสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 10 ท่าน แลว้สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน  มรีายละเอยีดดังนี้ 
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  1. ผู้เชี่ยวชาญ 

   1.1 นักวชิาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับ 

ปรญิญาเอก สาขาการบริหารการศกึษา และมปีระสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศกึษา

ไม่ต่ำกว่า 10 ป ีประกอบดว้ย 

    1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชา

บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

    1.1.2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 นักบริหารการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร มวีุฒิการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานไม่ต่ำกว่า 10 ป ีคอื 

    1.2.1 ดร. วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

    1.2.2 นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

   1.3 นักวชิาการศกึษา หรือศกึษานเิทศก์ที่มปีระสบการณ์ทางการบริหาร

การศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มวีุฒกิารศึกษา 

ไม่ต่ำกว่าระดับปรญิญาโท มรประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานไม่ต่ำกว่า 10 ป ีคือ  

    1.3.1 นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์ ศกึษานเิทศก์ชำนาญการพเิศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

   1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานโรงเรยีนไม่ต่ำกว่า 10 ป ี

ประกอบดว้ย 

    1.4.1 ว่าที่ร.ต.ดร.สุกจิ ศรพีรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยีม

อุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

    1.4.2 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรยีนหนองหลวงศึกษา 
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    1.4.3 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนสว่างแดนดนิ 

   1.5 ครูผู้สอนในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร มตีำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ มปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานไม่ต่ำกว่า 10 ป ีประกอบดว้ย 

    1.5.1 นางนาถฤดี หลักทอง ครูชำนาญการพเิศษ  

โรงเรยีนสว่างแดนดนิ 

    1.5.2 นางกวนินาฏ เสยีงเลิศ ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรยีนเตรยีม

อุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  2. เครื่องมอืท่ีใช้ในการวจัิย 

   ในการหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เป็นแบบ

สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วจัิยไดน้ำสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยนำไปใหค้ณะกรรมการที่ปรกึษาวทิยานพินธ์พจิารณา 

ความถูกตอ้งเหมาะสมก่อนนำไปใช้ 

  3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครใช้เทคนคิ

การวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีนต่อไป 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล  
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลงานวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ผู้วิจัย

นำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขัน้ตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจัิย 

   ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกันในการนำเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผู้วจัิย 

ไดก้ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N    แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

  X�    แทน คะแนนเฉลี่ย 

  S.D.   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  F    แทน ค่าที่ใช้ในการพจิารณาแบบ F (F-test) 

  F    แทน ความถี่ 

  MS   แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน  

        (Mean Square) 

  SS    แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

  Df    แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
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  α    แทน การมนัียสำคัญทางสถติิ 

  *     แทน มนีัยสำคัญทางสถติริะดับ .05 

  **    แทน การทดสอบที่มนีัยสำคัญทางสถติริะดับ .01 

  X    แทน สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

  Xt1    แทน สมรรถนะหลัก 

  X1    แทน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  X2    แทน การบรกิารที่ดี 

  X3    แทน การพัฒนาตนเอง 

  X4    แทน การทำงานเป็นทมี 

  Xt2  แทน สมรรถนะประจำสายงาน 

  X5    แทน การสังเคราะห์และสังเคราะห์ 

  X6    แทน การสื่อสารและแรงจูงใจ 

  X7    แทน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

  X8    แทน การมวีิสัยทัศน์  

  Y    แทน ประสทิธผิลโรงเรยีน  

  Y1    แทน งานวิชาการ  

  Y2    แทน งานงบประมาณ  

  Y3    แทน งานบรหิารงานบุคคล  

  Y4    แทน งานบริหารทั่วไป  

  R    แทน ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2    แทน ค่าสัมประสทิธิ์การถดถอย (ค่าอำนาจพยากรณ์) 

  Adjusted R2 แทน ค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยที่เปลี่ยนจากเดมิเมื่อเพิ่ม 

        ตัวแปรอสิระทลีะตัว (ค่าอำนาจการพยากรณ์ 

        ที่ปรับแกแ้ลว้) 

  B    แทน ค่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ    

  β    แทน ค่าสัมประสทิธิ์ถดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน 

        มาตรฐาน 

  S.E.b   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสทิธิ์ 

        ตัวแปรพยากรณ์ 
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  S.E.est  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์  

  Y′    แทน สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผล 

        การบรหิารโรงเรยีนที่ได้จากสมการพยากรณ์ 

        ในรูปคะแนนดบิ 

  Z′    แทน ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารที่ไดจ้ากสมการพยากรณ์ 

        ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 ผู้วจัิยไดส้่งแบบสอบถามไปทัง้หมด จำนวน 333 ฉบับ โดยเป็นผู้บรหิาร

โรงเรยีนจำนวน 45 คน ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน และครูผู้สอน จำนวน 227 คน 

ไดรั้บแบบสอบถามกลับมา และมคีวามสมบูรณ์จำนวน 333 ฉบับ คดิเป็นรอ้ยละ 100  

ของทัง้หมด จากนัน้ไดต้รวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์การใหค้ะแนนตามที่กำหนดไวแ้ล้ว 

ดำเนนิการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ตามขัน้ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

โดยการหาร้อยละ 

  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

   2.1 การวเิคราะห์สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอนโดยการหาค่าเฉลี่ย (X�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.2 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานต่างกัน มคีวามแตกต่างกัน” โดยการหาค่าท ี 

(t-test ชนดิ Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานที่แตกต่างกัน ใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One- Way 

ANOVA) กรณพีบความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติ ิทำการเปรยีบเทยีบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิี

ของ LSD. ตามความเหมาะสม 
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   2.3 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 3 ที่ว่า “ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน มคีวามแตกต่างกัน” โดยการหาค่าที (t-test ชนดิ 

Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานที่ 

แตกต่างกัน ใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) กรณพีบ

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ ทำการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

รายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิขีอง LSD. ตามความ

เหมาะสม 

   2.4 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 5 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

กับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก”  

โดยใช้วธิิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน (Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient) 

   2.5 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 6 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน

อย่างนอ้ย 1 ดา้น มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร” โดยใช้สถติกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  

  ผู้วจัิยไดว้เิคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 จำนวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

            ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

           สกลนคร สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
กลุ่มตัวอย่าง (n=333) 

จำนวน รอ้ยละ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน 106 31.84 

ครูผู้สอน 227 68.16 

รวม 333 100.00 

 จากตาราง 4 พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง จากการตอบแบบสอบถาม ผู้บริหารโรงเรยีน จำนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

31.83 และครูผู้สอน จำนวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.16 

ตาราง 5 จำนวนและรอ้ยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

            ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

            สกลนคร ขนาดของโรงเรยีน 
 

ขนาดของโรงเรยีน 
กลุ่มตัวอย่าง (n=333) 

จำนวน รอ้ยละ 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 56 16.82 

โรงเรยีนขนาดกลาง 112 33.63 

โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 165 49.55 

รวม 333 100.00 

 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ปฏบิัตหิน้าที่ในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

จำนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.82 ปฏบิัติหนา้ที่ในโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน  

112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.63 ปฏบิัตหินา้ที่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน  

165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.55 
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ตาราง 6 จำนวนและรอ้ยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

            ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

            สกลนคร ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 
 

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 
กลุ่มตัวอย่าง (n=333) 

จำนวน รอ้ยละ 

นอ้ยกว่า 10 ปี 113 33.90 

10-20 ปี 158 47.40 

มากกว่า 20 ปี 62 18.60 

รวม 333 100.00 

 จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

นอ้ยกว่า 10 ป ีจำนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.90 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

10-20 ป ีจำนวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.40 ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 

20 ปี จำนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.60 

  ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

   2.1 การวเิคราะห์สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โดยรวมและรายดา้น ดังตาราง 7-9 

    2.2.1 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ปรากฏดังตาราง 7-9 
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ตาราง 7 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

            สกลนครโดยรวม 
 

ดา้น 
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

 

ค่าสถติ ิ(n=333) แปล

ความหมาย X� S.D. 

1 สมรรถนะหลัก (Xt1) 4.23 0.61 มาก 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) 

2. การบรกิารที่ด ี(X2) 

3. การพัฒนาตนเอง (X3) 

4. การทำงานเป็นทีม (X4) 

4.23 

4.20 

4.20 

4.17 

0.64 

0.65 

0.65 

0.68 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2 สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) 4.20 0.65 มาก 

1. การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 

2. การสื่อสารและการจูงใจ (X6) 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 

4. การมวีสิัยทัศน ์(X8) 

4.18 

4.17 

4.19 

4.26 

0.68 

0.68 

0.72 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

โดยภาพรวม (Xt) 4.21 0.61 มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยในดา้นสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก (X� = 4.23,  

S.D. = .61) และสมรรถนะประจำสายงานอยู่ในระดับมาก (X� = 4.20, S.D. = .65) 

ตาราง 8 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

            สกลนคร จำแนกเป็นรายดา้น 
 

ขอ้ สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน  

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1. สมรรถนะหลัก 4.23 0.64 มาก 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) 4.23 0.64 มาก 

1 ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผนปฏบิัติงาน

สอดคลอ้งกับนโยบายและภารกจิ 4.22 0.80 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

ขอ้ สมรรถนะของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ค่าสถติิ (n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

2 การนำนวัตกรรมมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

การปฏิบัติงาน 

4.14 0.77 มาก 

3 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกจิ 4.24 0.83 มาก 

4 การปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติงาน 4.30 0.77 มาก 

5 การใชค้วามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนางาน 4.25 0.80 มาก 

   1.2 การบรกิารที่ด ี(X2) 4.20 0.65 มาก 

6 การจัดระบบการให้บรกิารบนพื้นฐานของขอ้มูล 

ความต้องการ 

4.23 0.75 มาก 

7 ความรวดเร็วและความเสมอภาคในการให้บรกิาร 4.18 0.81 มาก 

8 การศึกษาผลการให้บรกิารเพื่อการปรับปรุง 

และพัฒนา 

4.18 0.78 มาก 

9 การประเมินความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 4.12 0.85 มาก 

10 ความต้ังใจ และเต็มใจ ในการให้บรกิาร 4.26 0.82 มาก 

   1.3 การพัฒนาตนเอง (X3) 4.20 0.65 มาก 

11 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 4.18 0.78 มาก 

12 การเลอืกใชแ้หล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย 4.16 0.81 มาก 

13 การศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมดว้ยวิธทีี่หลากหลาย 4.30 0.78 มาก 

14 การวิเคราะห์รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อนำไปใชพ้ัฒนางาน 4.22 0.82 มาก 

15 การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการพัฒนางาน 4.15 0.82 มาก 

   1.4 การทำงานเป็นทมี (X4) 4.17 0.68 มาก 

16 การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผูอ้ื่น 4.25 0.78 มาก 

17 การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.26 0.83 มาก 

18 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 4.34 0.75 มาก 

19 การปฏิบัติตนเป็นผูน้ำหรอืผู้ตาม ไดเ้หมาะสม 4.22 0.83 มาก 

20 การส่งเสรมิสนับสนุนให้กำลังใจ ให้เกยีรติผู้อื่น 

ในโอกาสที่เหมาะสม 

4.33 0.71 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ)  
 

ขอ้ สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 4.20 0.65 มาก 

   2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 4.18 0.68 มาก 

21 การวเิคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน/ 

โครงการในความรับผิดชอบ 

4.29 0.72 

มาก 

22 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิารบุคลากร 

ของหน่วยงานตนเอง 

4.14 0.80 

มาก 

23 การวจัิยเพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ 4.17 0.79 มาก 

24 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิารทั่วไป 

ของหน่วยงานตนเอง 

4.07 0.93 

มาก 

25 การจัดระบบตรวจสอบ และควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานตนเอง 

4.20 0.79 

มาก 

   2.2 การสื่อสารและการจูงใจ (x6) 4.17 0.68 มาก 

26 การเป็นผู้นำอภปิราย สรุปประเด็นในการประชุม 4.22 0.84 มาก 

27 การใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อการบรหิาร 4.08 0.86 มาก 

28 การส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน 

4.18 0.84 

มาก 

29 การใหก้ำลังใจ และใหเ้กยีรตผู้ิอื่น  4.18 0.89 มาก 

30 การโนม้นา้วใหผู้้อื่นยอมรับ และเห็นดว้ย 4.17 0.76 มาก 

 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (x7) 4.19 0.72 มาก 

31 การประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทางการศกึษาของหน่วยงานในสังกัด 

4.22 0.82 

มาก 

32 การส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครอืข่าย  

เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร 

4.24 0.74 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ขอ้ สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

33 การนำผลการประเมนิการปฏบิัตงิานมาใช้ในการ

วางแผน เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4.21 0.82 มาก 

34 การจัดระบบการพัฒนาบคุลากร  4.15 0.87 มาก 

35 การจัดทำฐานขอ้มูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  

และความกา้วหนา้ทางวชิาชีพเป็นรายบุคคล 

4.13 0.90 มาก 

4. การมวีสิัยทัศน ์(X8) 4.26 0.65 มาก 

36 การบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และสถาน 

การณ์ปัจจุบัน เพื่อการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

4.27 0.72 มาก 

37 การเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกจิ 

ขององค์กรใหค้รอบคลุมทศิทางการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาสอดคลอ้งกับนโยบายหน่วยงานตน้สังกัด 

4.24 0.73 มาก 

38 การใช้กระบวนการมสี่วนร่วม เพื่อเปดิโอกาสให้

บุคลากรร่วมกันกำหนดวสิัยทัศน์ขององค์กร 

4.21 0.79 มาก 

39 การกำหนดแนวคดิ ทิศทางการปฏบิัตงิาน 

ที่กวา้งไกล ทันสมัย  

4.33 0.80 มาก 

40 การปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน์ใหเ้หมาะสมกับสภาพ 

ที่เปลี่ยนแปลง 

4.24 0.79 มาก 

 โดยภาพรวม (Xt2) 4.20 0.65 มาก 

 จากตาราง 8 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร สมรรถนะประจำสายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X�= 4.20) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับจากมาก 

ไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X�= 4.26) 2) ดา้นการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X�= 4.19) 3) ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X�= 4.18) 4) ดา้นการสื่อสาร

และการจูงใจ (X�= 4.17)  



109 

   2.2 ประสทิธผิลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอนรายดา้น 

ปรากฎดังตาราง 8-13 

ตาราง 9 ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร  

            โดยภาพรวม (Y) 
 

ดา้น ประสทิธผิลของโรงเรยีน 
ค่าสถติ ิ(n=333) 

แปลความหมาย 
X� S.D. 

1 งานวิชาการ ( Y1) 4.23 0.72 มาก 

2 งานงบประมาณ (Y2) 4.13 0.66 มาก 

3 งานบรหิารงานบุคคล (Y3) 4.10 0.69 มาก 

4 งานบรหิารงานทั่วไป (Y4) 4.16 0.67 มาก 

โดยภาพรวม (Y) 4.15 0.62 มาก 

 จากตาราง 9 การวเิคราะห์ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X�= 4.15) เมื่อพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) งานวชิาการ (X�= 4.23) 2) งานบรหิารทั่วไป (X�= 4.16)  

3) งานงบประมาณ (X�= 4.13) และ 4) งานบรหิารงานบุคคล (X�= 4.10) ตามลำดับ   

ตาราง 10 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร   

             งานวิชาการ (Y1) 
 

ขอ้ งานวิชาการ 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

 

X� 
S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนได้เรยีนรูแ้ละได้

ทำงานร่วมกันโดยเนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

4.31 0.78 มาก 

2 การจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

กับสภาพปัญหาชุมชน สังคม และภูมปิัญญา 

4.15 0.90 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขอ้ งานวิชาการ 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

 

X� 
S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนได้เรยีนรู้ 

และไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.31 0.78 มาก 

2 การจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

กับสภาพปัญหาชุมชน สังคม และภูมปิัญญา 

4.15 0.90 มาก 

3 การวางแผนจัดการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกับ

หลักสูตรของสถานศึกษา 

4.18 0.94 มาก 

4 การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสริมใหก้ับ 

นักเรยีนที่มปีัญหาในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

4.29 0.80 มาก 

5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างสม่ำเสมอ 

4.20 0.92 มาก 

6 การจัดทำรายงานประจำปเีสนอหน่วยงาน 

ตน้สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4.27 0.82 มาก 

7 การส่งเสรมิความรูด้้านวิชาการที่ชุมชน 

ตอ้งการอย่างต่อเนื่อง 

4.18 0.88 มาก 

8 การนเิทศติดตามผลงานการดำเนนิงาน 

การจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

4.27 0.84 มาก 

 โดยภาพรวม 4.23 0.72 มาก 

 จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X�=4.23) เมื่อพจิารณา

รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก  

คอื1) การส่งเสริมการเรยีนใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้ผู้เรยีน 

เป็นสำคัญ (X�=4.31) 2) การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสรมิใหก้ับนักเรยีนที่มปีัญหา 

ในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (X�= 4.29) 3) การจัดทำรายงานประจำปเีสนอหน่วยงานตน้

สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (X�= 4.27) ตามลำดับ 
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ตาราง 11 ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

             งานงบประมาณ (Y2) 
 

ขอ้ งานงบประมาณ 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

9 การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา รวมทั้งดูแล

บุคลากร การเงิน พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีน 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ 

4.26 0.76 มาก 

10 การดูแล บำรุงรักษา ใช้ และ จัดหา รวมทัง้การหา

รายไดจ้ากการบรกิารของโรงเรยีน ที่ไม่ขัดหรอื 

แยง้กับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกจิหลัก 

ของโรงเรยีน 

4.11 0.89 มาก 

11 การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจายอำนาจ 

และมอบอำนาจ 

4.19 0.82 มาก 

12 การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเสนอขอจัดตั้ง

งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน 

4.14 0.86 มาก 

13 การจัดทำเอกสาร หลักฐานดา้นการรับจ่ายเงนิ 

และบัญชีอย่างถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน 

4.13 0.83 มาก 

14 การตรวจสอบการใช้จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

4.05 0.88 มาก 

15 การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผล  

การดำเนนิงานเป็นประจำและเป็นปัจจุบัน 

4.00 0.81 มาก 

 โดยภาพรวม 4.13 0.66 มาก 

 จากตาราง 11 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.13)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ 1) การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งดูแลบุคลากร การเงิน 

พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ (X�= 4.26) 
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2) การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (X�=4.19)  

และ 3) การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเสนอขอจัดตัง้งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน 

(X�=4.14) ตามลำดับ 

ตาราง 12 ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

             งานบริหารงานบุคคล (Y3) 

ขอ้ งานบรหิารงานบุคคล 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล 

ความหมาย 

16 การพจิารณาความดี ความชอบของบุคลากร 

ในโรงเรยีน ดว้ยความยุตธิรรมโปร่งใส  

4.00 0.89 มาก 

17 บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิให้มคีวามรู้ความสามารถ

และทักษะในการจัดการเรยีนการสอน 

4.18 0.76 มาก 

18 มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนที่สอดคลอ้งกับ

กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ที่คณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พื้นฐานกำหนด 

4.23 0.78 มาก 

19 มกีารจัดทำมาตรฐานภาระงานในโรงเรยีน 4.14 0.80 มาก 

20 มกีารยกย่อง เชิดชูเกยีรต ิครูและบุคลากร 

ทางการศกึษา ที่มผีลงานดเีด่นเป็นประจักษ์ 

4.00 0.88 มาก 

21 ผู้บรหิารปฏบิัตตินเป็นตัวอย่างที่ดต่ีอ

ผู้ใตบ้ังคับบัญชา  

4.09 0.89 มาก 

22 ผู้บรหิารส่งเสรมิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการ 

ศกึษาต่อการพัฒนาและวิจัย ตามแนวทาง 

ของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

4.07 0.91 มาก 

 โดยภาพรวม 4.10 0.69 มาก 

 จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานบรหิารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.10)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ 1) มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนที่สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บังคับ  
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ที่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานกำหนด (X�=4.23)  2) บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิใหม้ี 

ความรู ้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรยีนการสอน (X�=4.18) และ 3) มกีาร

จัดทำมาตรฐานภาระงานในโรงเรียน (X�=4.14) ตามลำดับ 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

             เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร งานบรหิารทั่วไป (Y4) 

ขอ้ งานบริหารทั่วไป 

ค่าสถติ ิ(n=333) 

X� S.D. 
แปล

ความหมาย 

23 การส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา 

มสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา  

4.21 0.78 มาก 

24 การจัดทำแผนปฏบิัติงานร่วมกับองค์กรชุมชน  

เอกชนองค์กรวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

สถาบันการศกึษาทางศาสนา  

4.20 0.80 มาก 

25 การจัดกจิกรรมประชาธปิไตย และส่งเสรมิ 

ในดา้นของคุณธรรม จรยิธรรม ในโรงเรียน 

4.05 0.87 มาก 

26 การจัดกจิกรรมกฬีาและนันทนาการสำหรับชุมชน 4.08 0.80 มาก 

27 การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรยีน  

เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

4.12 0.87 มาก 

28 การประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรยีน ให้ชุมชน 

ไดรั้บทราบ 

4.13 0.78 มาก 

29 การจัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการและ

กจิกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนอย่างทั่วถงึ 

4.27 0.81 มาก 

30 การประเมนิผลการดำเนนิงานบรหิารทั่วไป 

อย่างถูกตอ้ง 

 

4.20 

 

0.84 

 

มาก 

 โดยภาพรวม 4.16 0.67 มาก 

 จากตาราง 13 พบว่า ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร งานบรหิารทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.16)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  
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3 ลำดับแรก คือ 1) การจัดกิจกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการและกจิกรรมอื่น ๆ  

เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ (X�=4.27) 2) การส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา 

มสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา (X�=4.21) 3) การจัดทำแผนปฏบิัตงิานร่วมกับองค์กรชุมชน 

เอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถาบันการศกึษาทางศาสนา (X�=4.20) 

ตามลำดับ 

   2.3 การเปรยีบเทยีบ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัตงิาน ปรากฏดังตาราง 14-18 

ตาราง 14 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง 

สมรรถนะของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ตำแหน่ง 

t Sig. 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

(n=106) 

ครูผู้สอน 

(n=227) 

X� S.D. X� S.D. 

1. สมรรถนะหลัก 4.21 .61 4.21 0.61 7.65** .00 

  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.28 .63 4.21 0.65 6.33** .00 

  1.2 การบรกิารที่ดี 4.19 .60 4.20 0.67 9.61** .00 

  1.3 การพัฒนาตนเอง 4.21 .60 4.20 0.67 7.17** .00 

  1.4 การทำงานเป็นทมี 4.26 .68 4.30 0.65 5.12** .00 

2. สมรรถนะประจำสายงาน       

  2.1 การวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

4.20 .70 4.17 0.67 5.36** .00 

  2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 4.18 .73 4.18 0.67 6.12** .00 

  2.3 การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 

4.15 .75 4.21 0.67 6.90** .00 

  2.4 การมีวิสัยทัศน์ 4.21 .67 4.28 0.64 7.89** .00 

โดยภาพรวม 4.20 .61 4.21 0.61 7.48** .00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 14 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน  

มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

ตาราง 15 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. สมรรถนะหลัก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

15.558 

33.379 

48.937 

2 

330 

332 

7.779 

.095 

82.034** .00 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.546 

52.312 

71.858 

2 

330 

332 

9.773 

.149 

65.761** .00 

   1.2 การบรกิารที่ดี ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

17.407 

53.659 

71.066 

      2 

330 

332 

     

8.704 

.152 

57.095** .00 

   1.3 การพัฒนาตนเอง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

12.746 

41.910 

54.656 

2 

330 

332 

6.373 

.119 

53.526** .00 

   1.4 การทำงานเป็นทมี ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.686 

43.818 

57.504 

2 

330 

332 

6.843 

.124 

54.973** .00 

2. สมรรถนะประจำ 

สายงาน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.901 

56.029 

69.929 

2 

330 

332 

6.950 

.159 

43.665** .00 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

   2.1 การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.901 

56.029 

69.929 

2 

330 

332 

6.950 

.159 

43.665** .00 

   2.2 การสื่อสาร 

และการจูงใจ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

29.586 

79.781 

109.366 

2 

330 

332 

14.793 

.227 

65.268** .00 

   2.3 การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

30.726 

57.025 

87.751 

2 

330 

332 

15.363 

.162 

94.833** .00 

   2.4 การมวีสิัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.690 

49.677 

68.367 

2 

330 

332 

9.345 

.141 

66.217** .00 

 

โดยภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.756 

39.149 

57.904 

2 

330 

332 

9.378 

.111 

84.319** .00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 15 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ โดยภาพรวมและ 

รายด้านและรายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ผู้วิจัยจงึทำการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 
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ตาราง 16 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสมรรถนะของผู้บรหิาร 

              โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครจำแนกตาม 

              ขนาดของโรงเรียน  
 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

   1.4 การพัฒนา

ตนเอง 

Scheffe’ 

 X� 4.38 3.99 4.38 

เล็ก 4.38 - .39* -.00 

กลาง 3.99 - - -.39* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.38 - - - 

2. สมรรถนะประจำ 

สายงาน 

 Scheffe’ 

 X� 4.46 3.93 4.41 

เล็ก 4.46 - .53* .05 

กลาง 3.93 - - -.48* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.41 - - - 

   2.1 การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ 

Scheffe’ 

 X� 4.31 3.95 4.38 

เล็ก 4.31 - .36* -.07 

กลาง 3.95 - - -.43* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.38 - - - 

   2.2 การสื่อสาร

และการจูงใจ 

Scheffe’ 

 X� 4.53 3.93 4.48 

เล็ก 4.53 - .60* .05 

กลาง 3.93 - - -.55* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.48 - - - 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

    2.3 การพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากร 

 

Scheffe’ 

 X̅ 4.58 3.95 4.50 

เล็ก 4.58 - .63* .08 

กลาง 3.95 - - -.55* 

ใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 
4.50 - - - 

   2.4 การมี

วสิัยทัศน์ 

Scheffe’ 

 X� 4.43 3.90 4.27 

เล็ก 4.43 - .53* .16* 

กลาง 3.90 - - -.37* 

ใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 4.27 - - - 

โดยรวม 

 

Scheffe’ 

 X� 4.47 3.98 4.41 
เล็ก 4.47 - .49* .06 

กลาง 3.98 - - -.43* 

ใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 4.41 - - - 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 จากตาราง 16 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ขนาดของโรงเรยีน  

โดยภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย สมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ พัฒนาตนเอง สมรรถนะ

ประจำสายงาน ไดแ้ก่ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ การมวีสิัยทัศน์ พบว่า ผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน 

โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น สูงกว่า  ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีน 

ขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า  
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ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05  

ตาราง 17 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตาม 

             ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. สมรรถนะหลัก 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.854 

35.083 

48.937 

2 

330 

332 

6.927 

.100 

69.499** .00 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.733 

61.126 

71.858 

2 

330 

332 

5.366 

.174 

30.902** .00 

   1.2 การบรกิารที่ดี ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.859 

51.207 

71.066 

2 

330 

332 

9.929 

.145 

68.255** .00 

   1.3 การพัฒนาตนเอง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.581 

45.075 

54.656 

 

2 

330 

332 

 

4.791 

.128 

37.410** .00 

   1.4 การทำงาน 

เป็นทีม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

16.653 

40.851 

57.504 

2 

330 

332 

8.326 

.116 

71.745** .00 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

2. สมรรถนะประจำ

สายงาน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.587 

53.605 

72.192 

2 

330 

332 

9.293 

.152 

61.026** .00 

   2.1 การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.972 

57.957 

69.929 

2 

330 

332 

5.986 

.165 

36.357** .00 

   2.2 การสื่อสาร 

และการจูงใจ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.660 

89.706 

109.366 

2 

330 

332 

9.830 

.255 

38.572** .00 

   2.3 การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

22.735 

65.016 

87.751 

2 

330 

332 

11.367 

.185 

61.543** .00 

   2.4 การมวีสิัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

23.372 

44.995 

68.367 

2 

330 

332 

11.686 

.128 

91.419** .00 

 

โดยภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

16.068 

41.836 

57.904 

2 

330 

332 

8.034 

.119 

67.596** .00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 จากตาราง 17 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ขนาดของโรงเรยีน  

โดยภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย สมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ พัฒนาตนเอง สมรรถนะ

ประจำสายงาน ไดแ้ก่ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ การมวีสิัยทัศน์ พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็นสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีน 

ขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกวา่ 
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ผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05  

ตาราง 18 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็นสมรรถนะของผู้บรหิาร 

             โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตาม 

             ขนาดของโรงเรยีนและประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

งานวิชาการ 

Scheffe’ 

 X� 4.42 4.10 4.25 

เล็ก 4.42 - 0.32* 0.17 

กลาง 4.10 - - -0.15 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.25 - - - 

งานงบประมาณ 

Scheffe’ 

 X� 4.18 3.99 4.20 

เล็ก 4.18 - 0.19 -0.02 

กลาง 3.99 - - -0.21* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.20 - - - 

งานบรหิารงาน

บุคคล 

LSD. 

 X� 4.14 3.90 4.22 

เล็ก 4.14 - .63* .14 

กลาง 3.90 - - -.49* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.22 - - - 

งานบรหิาร

ทั่วไป 

LSD. 

 X� 4.19 3.97 4.27 

เล็ก 4.19 - 0.22* -0.08 

กลาง 3.97 - - -0.30* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.27 - - - 
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ตาราง 19 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็นสมรรถนะของผู้บรหิาร 

              โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตาม 

              ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน  
 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

โรงเรยีน 

 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏบิัตงิาน 

นอ้ยกว่า 10 ป ี
10-20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

X� 4.38 4.02 4.47 

1. สมรรถนะหลัก นอ้ยกว่า 10 ปี 4.38 - .36* -.09* 

10-20 ปี 4.02 - - -.45* 

มากกว่า 20 ปี 4.47 -  - 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

 X� 4.40 4.10 4.52 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.40 - .30* -.12 

10-20 ปี 4.10 - - -.42* 

มากกว่า 20 ปี 4.52 - - - 

   1.2 การบรกิารที่ดี  X� 4.40 3.96 4.48 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.40 - .44* -.08 

10-20 ปี 3.96 - - -.52* 

มากกว่า 20 ปี 4.48 - - - 

   1.3 การพัฒนาตนเอง  X� 4.37 4.07 4.45 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.37 - .30* -.08 

10-20 ปี 4.07 - - -.38* 

มากกว่า 20 ปี 4.45 - - - 

   1.4 การทำงานเป็นทีม  X� 4.35 3.94 4.42 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.35 - .41* -.07 

10-20 ปี 3.94 - - -.48* 

มากกว่า 20 ปี 4.42 - - - 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

โรงเรยีน 

 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏบิัตงิาน 

นอ้ยกว่า 10 ป ี
10-20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

X� 4.32 3.94 4.49 

2. สมรรถนะประจำสายงาน นอ้ยกว่า 10 ปี 4.32 - .38* -.17* 

10-20 ปี 3.94 - - -.55* 

มากกว่า 20 ปี 4.49 - - - 

   2.1 การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ 

 

 X� 4.20 3.98 4.45 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.20 - .22* -.25* 

10-20 ปี 3.98 - - -.47* 

มากกว่า 20 ปี 4.45 - - - 

   2.2 การสื่อสาร 

และการจูงใจ 

 X� 4.33 3.98 4.56 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.33 - .35* -.23* 

10-20 ปี 3.98 - - -.58* 

มากกว่า 20 ปี 4.56 - - - 

   2.3 การพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร 

 X� 4.40 3.98 4.58 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.40 - .42* -.18* 

10-20 ปี 3.98 - - -.60* 

มากกว่า 20 ปี 4.58 - - - 

   2.4 การมวีสิัยทัศน์  X� 4.34 3.83 4.38 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.34 - .51 -.04 

10-20 ปี 3.83 - - -.55* 

มากกว่า 20 ปี 4.38 - - - 

โดยรวม 

 

 

 X� 4.35 3.98 4.48 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.35 - .37* -.13* 

10-20 ปี 3.98 - - -.50* 

มากกว่า 20 ปี 4.48 - - - 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 19 ความคดิเห็นเกีย่วกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ไดแ้ก่  

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานน้อยกว่า 10 ป ีมคีวาม

คดิเห็น สูงกว่า  ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ี

แต่มีความคิดเห็น ต่ำกว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

มากกว่า 20 ป ีผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 10-20 ป ี

มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

มากกว่า 20 ป ีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ บรกิารที่ด ีพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทมี ผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็น  

สูงกว่า  ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ี

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีความคิดเห็น  

ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน มากกว่า 20 ป ี

และการมวีสิัยทัศน์ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน  

10-20 ป ีมคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิาน มากกว่า 20 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   2.3. การเปรยีบเทยีบ ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

สภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณใ์นการปฏบิัตงิาน ปรากฏ 

ดังตาราง 20-22 
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ตาราง 20 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง 

 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

สภาพการดำรงตำแหน่ง 

t Sig. 
ผู้บรหิารโรงเรยีน 

(n=106) 

ครูผ้สอน 

(n=227) 

X� S.D. X� S.D. 

งานวิชาการ 4.21 0.75 4.24 0.71 -0.37 0.71 

งานงบประมาณ 4.10 0.62 4.14 0.68 -0.59 0.55 

งานบรหิารงานบุคคล 4.04 0.66 4.13 0.70 -1.08 0.28 

งานบรหิารทั่วไป 4.13 0.50 4.17 0.73 -0.50 0.62 

โดยภาพรวม 4.12 0.58 4.17 0.64 -0.69 0.49 

 จากตาราง 20  ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม 

และรายดา้นไม่แตกต่างกัน 

ตาราง 21 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
 

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. งานวชิาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.85 

168.75 

172.60 

2 

330 

332 

1.93 

0.51 

  

3.77* 

  

  

0.02 

  

  

2. งานงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

33.617 

60.279 

93.896 

2 

330 

332 

1.63 

0.43 

  

3.83* 

  

  

0.02 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

3. งานบรหิารงาน 

บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

27.898 

68.590 

96.487 

2 

330 

332 

3.35 

0.46 

  

7.34** 

  

  

0.00 

  

  

4. งานบรหิาร

ทั่วไป 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.27 

140.91 

144.18 

2 

330 

332 

3.18 

0.43 

  

7.42** 

  

  

0.00 

  

  

โดยภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

24.296 

45.938 

70.234 

2 

330 

332 

2.23 

0.38 

  

5.91** 

  

  

0.00 

  

  

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 21 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนครจำแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่างานบรหิารงาน

บุคคลและงานบรหิารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ส่วนงาน

วชิาการและงบประมาณแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทำการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความ

เหมาะสม 
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ตาราง 22 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็น ประสทิธผิลโรงเรยีน  

              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร จำแนกตามขนาด 

              ของโรงเรียนเป็นรายคู่  

ประสิทธิผล

โรงเรียน 

วิธกีาร

เปรยีบเทียบ 

ขนาดของ

โรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ 

งานวิชาการ 

Scheffe’ 

 X� 4.42 4.10 4.25 

เล็ก 4.42 - 0.32* 0.17 

กลาง 4.10 - - -0.15 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.25 - - - 

งานงบประมาณ 

Scheffe’ 

 X� 4.18 3.99 4.20 

เล็ก 4.18 - 0.19 -0.02 

กลาง 3.99 - - -0.21* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.20 - - - 

งานบรหิารงาน

บุคคล 

LSD. 

 X� 4.14 3.90 4.22 

เล็ก 4.14 - .63* .14 

กลาง 3.90 - - -.49* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.22 - - - 

งานบรหิาร

ทั่วไป 

LSD. 

 X� 4.19 3.97 4.27 

เล็ก 4.19 - 0.22* -0.08 

กลาง 3.97 - - -0.30* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

4.27 - - - 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ประสิทธผิล

โรงเรยีน 

วิธกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

ขนาดของโรงเรยีน 

 
ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ 

โดยภาพรวม 

LSD. 

 X� 4.23 3.99 4.24 

เล็ก 4.23 - .37* -0.09 

กลาง 3.99 - - -.46* 

ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 4.24 - - - 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 จากตาราง 22 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็น

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร จำแนกตามขนาดของ

โรงเรยีน ประสทิธผิลโรงเรียนงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีน

ขนาดเล็กสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษและโรงเรียน

ขนาดกลาง ประสทิธผิลโรงเรยีนงานงบประมาณ พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน

โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษสูงกว่าผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดเล็ก 

และโรงเรยีนขนาดกลาง ประสทิธผิลโรงเรยีนงานบรหิารงานบุคคล พบว่า ผู้บรหิาร

โรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน

โรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง ประสทิธผิลโรงเรยีนงานบริหารทั่วไป พบว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอนโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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ตาราง 23 การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              มัธยมศกึษาสกลนคร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 

 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. งานวชิาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม 

5.83 

166.78 

172.60 

2 

330 

332 

2.91 

0.51 

5.76** 0.00 

2. งานงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.28 

135.90 

144.18 

2 

330 

332 

4.14 

0.41 

10.05** 0.00 

3. งานบรหิารงาน 

   บุคคล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.37 

147.77 

157.14 

2 

330 

332 

4.69 

0.45 

10.46** 0.00 

4. งานบรหิารทั่วไป 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.54 

136.23 

147.77 

2 

330 

332 

5.77 

0.41 

13.98** 0.00 

โดยภาพรวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.16 

120.91 

129.07 

2 

330 

332 

4.08 

0.37 

11.14** 0.00 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 23 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ผู้วิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

รายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe’ หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 
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ตาราง 24 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ประสทิธผิลโรงเรยีน  

              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนครจำแนกตาม 

              ประสบการณ์ ในการปฏบิัตงิาน  

ประสทิธผิล

โรงเรยีน 

วธิกีาร

เปรยีบเทยีบ 

ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิาน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏบิัตงิาน 

 

นอ้ย

กว่า 

10 ปี 

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

งานวิชาการ 

LSD. 

 X� 4.41 4.13 4.16 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.41 - 0.29* 0.25* 

10-20 ปี 4.13 -  -0.04 

มากกว่า 20 ปี 4.16 - - - 

งานงบประมาณ 

Scheffe’ 

 X� 4.28 3.96 4.27 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.28 - 0.32* 0.01 

10-20 ปี 3.96 -  -0.31* 

มากกว่า 20 ปี 4.27 - - - 

งานบรหิารงาน

บุคคล 
Scheffe’ 

 X  
4.30 3.93 4.18 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.30 - 0.37* 0.12 

10-20 ปี 3.93 -  -0.25* 

มากกว่า 20 ปี 4.18 - - - 

งานบรหิาร

ทั่วไป 
Scheffe’ 

 X� 4.37 3.39 4.24 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.37 - 0.41* 0.13 

10-20 ปี 3.97 -  -0.28* 

มากกว่า 20 ปี 4.24 - - - 

โดยภาพรวม 

LSD. 

 X� 4.30 3.93 4.18 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.30 - 0.37* 0.12 

10-20 ปี 3.93 -  -0.25* 

มากกว่า 20 ปี 4.18 - - - 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 24 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคดิเห็น

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน ประสทิธผิลโรงเรยีนงานวชิาการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีน

และครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ปสีูงกว่าผู้บรหิาร

โรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ปี 

และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 10-20 ป ีประสทิธผิลโรงเรยีนงานงบประมาณ พบว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ี

สูงกว่าผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 

20 ปแีละประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีประสทิธผิลโรงเรยีนงานบรหิารงาน

บุคคล พบวา่ ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณใ์นการปฏบิัตงิาน

นอ้ยกว่า 10 ปสีูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ป ีและประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน 10-20 ป ีประสทิธผิล

โรงเรยีนงานบริหารทั่วไป พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัตงิานนอ้ยกว่า 10 ปสีูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนโรงเรยีนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ปแีละประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ี

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   2.4 การศกึษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ผลปรากฏดังตาราง 25 
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ตาราง 25 ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สันสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน  
 

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Yt Y1 Y2 Y3 Y4 

Xt 1              

X1 .901** 1                        

X2 .910** .867** 1                      

X3 .911** .853** .827** 1                    

X4 .909** .775** .813** .818** 1                  

X5 .926** .782** .805** .804** .794** 1                

X6 .932** .771** .787** .804** .812** .903** 1              

X7 .930** .792** .803** .766** .827** .863** .898** 1            

X8 .937** .802** .801** .843** .849** .851** .872** .875** 1          

Yt .791** .705** .710** .741** .696** .685** .765** .752** .763** 1        

Y1 .878** .771** .815** .799** .811** .767** .821** .823** .849** .851** 1      

Y2 .664** .581** .587** .604** .572** .589** .659** .651** .640** .938** .711** 1    

Y3 .695** .626** .625** .664** .601** .596** .682** .659** .658** .950** .740** .870** 1  

Y4 .635** .581** .550** .624** .541** .535** .619** .598** .625** .913** .634** .852** .860** 1 
 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01

132 
 





133 

 จากตางราง 25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร

โดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rXtYt =0.791)  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

  ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บรหิารโรงเรียนโดยรวม (Xt1)  

กับประสทิธผิลโรงเรยีนโดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง  

(rxt1Yt =0.767) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บรหิารโรงเรยีน 

(Xt1) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานวชิาการ (Y1) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rXt1Y1= 0.827) 

  ความสัมพันธ์รายดา้นย่อยของสมรรถนะหลักกับประสิทธผิลโรงเรยีน

โดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงขึ้นไป คอื ด้านบรกิารที่ดี (X2)  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX2Yt =0.710) และ ด้านพัฒนาตนเอง (X3)  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX3Yt =0.741)  

  ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะประจำสายงานของผู้บรหิารโรงเรยีน

โดยรวม (Xt2) กับประสทิธผิลโรงเรยีนโดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูง (rXtYt =0.778) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะประจำสายงานของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน (Xt2) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานวิชาการ 

(Y1) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  

(rXt2Y1= 0.855) 

  ความสัมพันธ์รายดา้นย่อยของสมรรถนะประจำสายงานกับประสทิธผิล 

โรงเรยีนโดยรวม (Yt) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงขึ้นไป คอื ดา้นการ

สื่อสารและการจูงใจ (X6) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX6Yt =0.765)  

ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง  

(rX7Yt =0.752) และ ด้านการมีวสิัยทัศน์ (X8) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง  

(rX8Yt =0.763) 

  ดังนั้น จึงสอดคลอ้งกับสมมตฐิานขอ้ที่ 5 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก” 
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ตาราง 26 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

              ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร ด้านงานวชิาการ (Y1) 
 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานวชิาการ (Y1) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก  .857** สูง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .771** สูง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .815** สูง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .799** สูง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .811** สูง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน  .855** สูง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .767** สูง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .821** สูง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .823** สูง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .849** สูง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .878** สูง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 26 ความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  ด้านงาน

วชิาการ (Y1) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง (RXtY1=0.878**) 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็น 

รายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายด้านมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกับ

ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนดา้นงานวิชาการ (Y1) ดังนี้ สมรรถนะด้านการมวีสิัยทัศน์ 

(X8) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงสุด (RX8Y1=0.849**) และด้านการวเิคราะห์

และสังเคราะห์ (X5) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y1=0.767**)  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 27 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

             ประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             สกลนคร ด้านงานงบประมาณ (Y2) 
 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานงบประมาณ (Y2) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก (Xt1) .629** ปานกลาง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .581** ปานกลาง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .587** ปานกลาง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .604** ปานกลาง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .572** ปานกลาง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) .666** ปานกลาง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .589** ปานกลาง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .659** ปานกลาง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .651** ปานกลาง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .640** ปานกลาง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .664** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 27 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ดา้นงบประมาณ (Y2) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(RXtY2=0.664**) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายดา้นมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลการบริหารโรงเรียนดา้นงานงบประมาณ (Y2) ดังนี้ 

สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงสุด 

(RX6Y2=0.849**)  และดา้นการทำงานเป็นทมี (X4) มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

อยู่ในระดับต่ำสุด (RX4Y2=0.572**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 28 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

              ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร ด้านงานบรหิารงานบุคคล (Y3) 
 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานบรหิารงานบุคคล (Y3) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก  .675** ปานกลาง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .626** ปานกลาง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .625** ปานกลาง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .664** ปานกลาง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .601** ปานกลาง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน  .681** ปานกลาง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .596** ปานกลาง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .682** ปานกลาง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .659** ปานกลาง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .658** ปานกลาง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .695** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 28 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ดา้นบรหิารงานบุคคล (Y3) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปาน

กลาง (RXtY3=0.695**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายดา้นมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกบัประสทิธผิลการบริหารโรงเรียนดา้นบรหิารงานบุคคล (Y3)  

ดังนี้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ

สูงสุด (RX6Y3=0.682**) และดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) มคีวามสัมพันธ์กัน

ทางบวกอยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y3=0.596**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
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อยู่ในหัวขอ้ศึกษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
 

ตาราง 29 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

              ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร  ดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y4) 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y4) 

Pearson’s Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก (Xt1) .616** ปานกลาง 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .581** ปานกลาง 

  2) บรกิารที่ด ี(X2) .550** ปานกลาง 

  3) พัฒนาตนเอง (X3) .624** ปานกลาง 

  4) การทำงานเป็นทมี (X4) .541** ปานกลาง 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Xt2) .623** ปานกลาง 

  5) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .535** ปานกลาง 

  6) การสื่อสารและการจูงใจ (X6) .619** ปานกลาง 

  7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) .598** ปานกลาง 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) .625** ปานกลาง 

สมรรถนะของผู้บริหารโดยรวม (Xt) .635** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 29 ความสัมพันธ์ระหวา่งสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 

(RXtY3=0.635**) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนรายดา้นมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสทิธผิลการบริหารโรงเรียนดา้นงานบรหิารทั่วไป (Y) ดังนี้ 

สมรรถนะด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8) มคีวามสมัพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงสุด  

(RX8Y4=0.625**) และด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก
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อยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y4=0.535**) อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.685 ถงึ 0.765 อยู่ในหัวขอ้ศกึษาสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร 

ตาราง 30 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธิผล 

              โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน (X) 

ประสทิธผิลโรงเรยีน (Y) 
ปร

ะส
ทิธ

ผิล
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(Y
t) 
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1) 
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งป

ระ
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ณ
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รง

าน
บุค

คล
  (

Y 3
) 

ดา้
นง

าน
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หิา
รท

ั่วไ
ป 

 (Y
4)

 

1. สมรรถนะหลัก (Xt1) สูง 

(0.765) 

สูง 

(0.857) 

ปานกลาง 

(0.629) 

ปานกลาง 

(0.675) 

ปานกลาง 

(0.616) 

   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(X1) 

ปานกลาง 

(0.705) 

สูง 

(0.771) 

ปานกลาง 

(0.581) 

ปานกลาง 

(0.626) 

ปานกลาง 

(0.581) 

   1.2 บรกิารที่ด ี(X2) สูง 

(0.710) 

สูง 

(0.815) 

ปานกลาง 

(0.587) 

ปานกลาง 

(0.625) 

ปานกลาง 

(0.550) 

   1.3 พัฒนาตนเอง (X3) สูง 

(0.741) 

สูง 

(0.799) 

ปานกลาง 

(0.604) 

ปานกลาง 

(0.664) 

ปานกลาง 

(0.624) 

   1.4 การทำงานเป็นทีม 

(X4) 

ปานกลาง 

(0.696) 

สูง 

(0.811) 

ปานกลาง 

(0.572) 

ปานกลาง 

(0.601) 

ปานกลาง 

(0.541) 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

สมรรถนะของ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน (X) 

ประสทิธผิลโรงเรยีน (Y) 
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ผิล
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t) 
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2. สมรรถนะประจำ 

สายงาน (Xt2) 

สูง 

(0.778) 

สูง 

(0.855) 

ปานกลาง 

(0.666) 

ปานกลาง 

(0.681) 

ปานกลาง 

(0.623) 

  5) การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) 

ปานกลาง 

(0.685) 

สูง 

(0.767) 

ปานกลาง 

(0.589) 

ปานกลาง 

(0.596) 

ปานกลาง 

(0.535) 

  6) การสื่อสารและการ 

จูงใจ (X6) 

สูง 

(0.765) 

สูง 

(0.821) 

ปานกลาง 

(0.659) 

ปานกลาง 

(0.682) 

ปานกลาง 

(0.619) 

  7) การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) 

สูง 

(0.752) 

สูง 

(0.823) 

ปานกลาง 

(0.651) 

ปานกลาง 

(0.659) 

ปานกลาง 

(0.598) 

  8) การมวีสิัยทัศน์ (X8) สูง 

(0.763) 

สูง 

(0.849) 

ปานกลาง 

(0.640) 

ปานกลาง 

(0.658) 

ปานกลาง 

(0.625) 

สมรรถนะของผู้บริหาร

โดยรวม (Xt) 

สูง 

(0.791) 

สูง 

(0.878) 

ปานกลาง 

(0.664) 

ปานกลาง 

(0.695) 

ปานกลาง 

(0.635) 

 จากตาราง 30 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับ

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับสูงอย่างเป็นทางการ คอื 1) ดา้นบรกิารที่ดี (X2)  

2) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) 3) ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) 4) ดา้นการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร (X7) และ 5) ด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

อยู่ในระดับต่ำสุด (RX5Y4=0.535**) อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.685 ถงึ 0.765  
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   2.5 การทดสอบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

ของโรงเรยีน โดยการหาค่าอำนาจพยากรณ์โดยรวม (Y) ปรากฏดังตาราง 

ตาราง 31 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ม ี

             อำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีนโดยรวม (Y)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted  

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การสื่อสารและการ

จูงใจ (X6) 
0.77 0.59 0.58 0.35 0.09 0.39 4.19** 0.00 

การพัฒนาตนเอง 

(X3) 
0.79 0.63 0.63 0.30 0.06 0.31 4.88** 0.00 

การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) 
0.80 0.64 0.64 0.21 0.07 0.25 3.00** 0.00 

การวเิคราะห์และ

สังเคราะห ์(X5) 
0.81 0.66 0.65 0.28 0.08 0.30 3.70** 0.00 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.81 0.66 0.66 0.20 0.08 0.20 2.46** 0.01 

a = 0.865    S.E.est = ± 0.36557 

**  มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ  .01 

 จากตาราง 31 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ดา้น 

ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ไดอ้ย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสาร

และการจูงใจ (X6) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7)  

ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) การมวีสิัยทัศน์ (X8) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.77 ดา้นพัฒนาตนเอง (X3)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.79 ด้านการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร (X7) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.80 ดา้นการ

วเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81  
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และด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81  

ซึ่งตัวแปรทัง้ 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 66  

และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ  ไดด้ังนี้ 

   Y′t = 0.865 + 0.35X6 + 0.30X3 + 0.21X7 + 0.28X5 + 0.20X8 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′Yt = 0.39Z6 + 0.0.31Z3 + 0.25Z7 + 0.30Z5 + 0.20Z8 

 ดังนั้น จึงสอดคลอ้งกับสมมตฐิานขอ้ที่ 6 ที่ว่า “สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน

อย่างนอ้ย 1 ดา้น มอีำนาจพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร” และการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ประสทิธิผลการ

บรหิารโรงเรยีนเป็นรายดา้นปรากฎดังตาราง 32-35 

ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ  

              พยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ดา้นงานวชิาการ (Y1)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.85 0.72 0.72 0.42 0.07 0.37 6.11** 0.00 

บริการที่ด ี(X2) 0.88 0.77 0.77 0.35 0.06 0.31 6.39** 0.00 

การสื่อสารและการ

จูงใจ (X6) 

0.88 0.78 0.78 0.33 0.07 0.31 4.64** 0.00 

การวเิคราะห์ 

และสงัเคราะห์ (X5) 

0.89 0.79 0.79 0.21 0.07 0.20 3.11** 0.00 

การทำงานเป็นทมี 

(X4) 

0.89 0.79 0.79 0.16 0.06 0.15 2.77** 0.01 

a = 0.174   S.E.est = ± 0.33087 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 32 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ดา้น  
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ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานวิชาการ ไดอ้ย่างมนีัยสำคัญทางสถติ ิ

ที่ระดับ .01 จำนวน 5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) ดา้นบรกิารที่ด ี(X2) ด้านการ

สื่อสารและการจูงใจ (X6) ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) และดา้นการทำงาน 

เป็นทมี (X4) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.85 ด้านบรกิารที่ด ี(X2) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.88 ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  0.88 ดา้นการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.89 และด้านการ

ทำงานเป็นทมี (X4) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.89 ซึ่งตัวแปร

ทัง้ 5 ดา้นนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 79 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.33087 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

   Y1 ′ = 0.174 + 0.42X8 + 0.35X2 + 0.33X6 + 0.21X5 + 0.16X4 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

  ZY1 ′ = 0.37Z8 + 0.31Z2 + 0.31Z6 + 0.20Z5 + 0.15Z4 

ตาราง 33 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ 

                พยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานงบประมาณ (Y2)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การสื่อสารและการ 

จูงใจ (X6) 

0.66 0.43 0.43 0.29 0.10 0.30 2.96** 0.00 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.67 0.45 0.45 0.20 0.09 0.19 2.11* 0.04 

การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) 

0.68 0.46 0.45 0.20 0.09 0.21 2.10* 0.04 

a = 1.272   S.E.est = ± 0.48688 

* มนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 33 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 3 ดา้น  

ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรียน ด้านงานงบประมาณ ไดอ้ย่างมนีัยสำคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .01 จำนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) และมนีัยสำคัญ 

ทางสถติทิี่ระดับ .05 จำนวน 2 ดา้น  ไดแ้ก่ ด้านการมีวสิัยทัศน์ (X8) และดา้นการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร (X7) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.66 ด้านการมวีสิัยทัศน์ (X8)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.67 และด้านการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร (X7) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.68 ซึ่งตัวแปร

ทัง้ 3ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรียน ไดร้อ้ยละ 45 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.33087 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

   Y′2 = 0.174 + 0.42X8 + 0.35X2 + 0.33X6 + 0.21X5 + 0.16X4  

  และสามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′2 = 0.37Z8 + 0.31Z2 + 0.31Z6 + 0.20Z5 + 0.15Z4 

ตาราง 34 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ 

              พยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ดา้นงานบุคคล (Y3)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การสื่อสารและการจูงใจ 

(X6) 

0.68 0.47 0.46 0.47 0.11 0.46 4.27** 0.00 

พัฒนาตนเอง (X3) 0.71 0.50 0.50 0.39 0.07 0.37 5.48** 0.00 

การวเิคราะห์และ

สังเคราะห ์(X5) 

0.72 0.52 0.51 0.33 0.10 0.33 3.43** 0.00 

การพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร (X7) 

0.73 0.53 0.52 0.23 0.09 0.24 2.70** 0.01 

a = 0.947   S.E.est = ± 0.47672 
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** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 34 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน  

5 ดา้น ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานงบประมาณ ไดอ้ย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) ดา้นพัฒนา

ตนเอง (X3) ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) และดา้นการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร (X7) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.68  ดา้นพัฒนาตนเอง (X3)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.71 ด้านการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.72  และด้านการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  

0.73 ซึ่งตัวแปรทัง้ 5 ดา้นนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 52 

และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.47672 

   สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

    Y′3 = 0.947 + 0.47X6 + 0.39X3 + 0.33X5 + 0.23X7 

   และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′3 = 0.46Z6 + 0.37Z3 + 0.33Z5 + 0.24Z7 

ตาราง 35 ผลการวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่มอีำนาจ   

                พยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานบรหิารงานทัว่ไป (Y4)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

การมวีสิัยทัศน์ (X8) 0.63 0.39 0.39 0.26 0.10 0.25 2.59** 0.01 

พัฒนาตนเอง (X3) 0.65 0.42 0.42 0.34 0.08 0.34 4.18** 0.00 

การสื่อสารและการจูงใจ 

(X6) 

0.66 0.44 0.43 0.44 0.11 0.45 4.21** 0.00 

การวเิคราะห์และ

สังเคราะห ์(X5) 

0.68 0.46 0.45 0.35 0.10 0.35 3.50** 0.00 
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a = 1.242   S.E.est = ± 0.49543 

** มนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 35 พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 8 ด้าน พบว่า มจีำนวน 4 ดา้นที่

สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ด้านงานงบประมาณ ไดอ้ย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ทีร่ะดับ .01 จำนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการ

สื่อสารและการจูงใจ (X6) และดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นการมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.63 ด้านพัฒนาตนเอง (X3) โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.65 ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.66 และด้านการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.68 ซึ่งตัวแปรทัง้ 

4ดา้นนี้ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 45 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.49543 

   สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้ 

    Y′3 = 1.242 + 0.26X8 + 0.34X3 + 0.44X6 + 0.35X5 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′3 = 0.25Z8 + 0.34Z3 + 0.45Z6 + 0.35Z5 

  ตอนท่ี 3 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   ผลการศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อประสิทธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ทัง้ 8 ด้าน พบว่า  

ม ี5 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธผิลโรงเรยีน ไดแ้ก ่ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) การมวีิสัยทัศน์ (X8) 

   แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ในด้านที่ตอ้งนำไปหา

แนวทางพัฒนา ซึง่ผู้วจัิยนำ สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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โรงเรยีน จำนวน 5 ดา้น จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ 

 

ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน จากนัน้จึงนำมาวเิคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางพัฒนา 

ดังนี้ 

    1. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการสื่อสารและการ 

จูงใจ ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ดังคำสัมภาษณ ์ดังนี้ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมอีงค์ความรู้มวีธิกีารและหลักในการ

สื่อสารเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและการจูงใจในโรงเรยีนและองค์กรไวอ้ย่างชัดเจน...” 

      (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมหีลักการสื่อสารที่ดเีพื่อกำหนดเปา้หมาย

ที่ชัดเจน กำหนดผลผลติและผลลัพธ์ และการวัดผลการปฏบิัตงิาน การเทยีบงาน  

การเทยีบวธิปีฏบิัตทิี่ดทีี่สุด (Best Practice) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร  

และการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานใหส้ามารถนำไปปฏบิัตใิหเ้กดิประโยชน์และเกดิ

ประสทิธผิลสูงสุดต่อผู้เรยีน ต่อโรงเรยีน ต่อชุมชนท้องถิ่น...” 

      (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสรมิ สนับสนุนครู นักเรยีน  

ดา้นความคดิสร้างสรรค์ กลา้คดิ กลา้ทำ กลา้แสดงออก เนน้การบรหิารแบบมสี่วนร่วม 

ใหทุ้กฝ่ายไดร่้วมวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นสังคมกัลยาณมติร ทำงานอย่างมคีวามสุข  

มคีวามสามัคค.ี..” 

                                            (วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “ผู้บรหิารโรงเรยีนควรทำความเขา้ใจวัฒนธรรมในปัจจุบัน  

และความทา้ทายที่ตอ้งเผชิญ การสร้างค่านยิมที่ดร่ีวมในองค์กร การวางแผนและการ

สรา้งกลยุทธ์สู่การปฏบิัตงิาน การสร้างการมสี่วนร่วม มอบบทบาทและใหค้วามสำคัญ 

ในฐานะสมาชิกของทมีงาน การสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน เพื่อใหเ้กดิวัฒนธรรม

องค์การ  ตดิตาม  ประเมนิผล  ปรับปรุงและพัฒนางาน...” 

     (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่ม
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ความสำเร็จของงาน...” 

   (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ,์ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้อำนวยการสถานศกึษาตอ้งมจุีดยนื  มทีักษะในการสื่อสาร  

สรา้งความเข้าใจ ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างที่ด ีภายใตคุ้ณธรรม จรยิธรรม ส่งเสรมิประเพณี 

อันดงีามขององค์กร การดำเนนิการ  PLC ใหเ้กดิการใฝ่รู.้..” 

                           (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมเีปา้หมายในการปฏบิัตงิานเพื่อใหง้าน

บรรลุเปา้หมายตามแผนกลยุทธ์...” 

                                  (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมทีักษะในการสื่อสารที่ด ีมอีงค์ความรู้

ใหม่ ๆ อยู่เสมอและแนะนำวธิกีารทำงานแก่เพื่อนร่วมงานไดทุ้กเรื่องเมื่อเกิดปัญหา...” 

                                  (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรส่งเสรมิการปฏบิัตงิานอย่างชัดเจน 

อันจะทำใหเ้กดิผลไดจ้ริง...” 

                                  (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์,8 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรนำผลการปฏบิัตงิานมาใช้พัฒนางาน

อย่างเป็นระบบ...” 

                                      (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

   จากนัน้จึงนำมาวเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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ตาราง 36 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนคร ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

 

ไช
ยา

  ภ
าว

ะบ
ุตร

 

ธว
ัชชั

ย 
ไพ

ให
ล 

วชิ
าญ

 เก
ษเ

พ
ชร

 

ชล
าว

ุธ 
สา

มา
อา

พ
ัฒ

น์ 

ปร
ะพ

ณิ
พ

ักต
ร์ 

ธุร
ะน

นท
์ 

สุก
จิ 

ศร
พี

รห
ม 

ภิญ
โญ

 ท
อง

เห
ลา

 

นง
ค์รั

กษ
์ เค

นไ
ชย

วง
ศ์ 

นา
ถฤ

ด ี
หล

ักท
อง

 

กว
นิน

าฏ
 เส

ยีง
เล

ิศ 

รว
ม 

1. ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมอีงค์

ความรูแ้ละหลักในการสื่อสาร

เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ

และการจูงใจในโรงเรยีน 

และองค์กร 

          7 

2. ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมี

หลักการสื่อสารที่ดเีพื่อ

กำหนดเปา้หมายที่ชัดเจน 

          3 

3. ผู้บรหิารโรงเรยีนควร

ส่งเสรมิ สนับสนุนครู นักเรียน  

ดา้นความคดิสร้างสรรค์  

กลา้คดิกลา้ทำ กลา้แสดงออก 

          5 

4. ผู้บริหารโรงเรยีนควรทำ

ความเขา้ใจวัฒนธรรม 

ในปัจจุบัน 

          3 

 

5. ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมกีาร

นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ

เพิ่มความสำเร็จของงาน 

          4 
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ตาราง 36 (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรียน 
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6. ผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษาตอ้งมจีุดยนื 

มทีักษะในการสื่อสาร 

สรา้งความเขา้ใจ ปฏบิัติ

ตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี  

          3 

7. ผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษาตอ้งสร้าง

ความเขา้ใจ ปฏบิัตติน 

เป็นแบบอย่างที่ด ี  

          4 

8. ผูบ้ริหารโรงเรียนงควรมี

เปา้หมายในการปฏบิัตงิาน 

          3 

9. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

ทักษะในการสือ่สารทีด่ ี 

มอีงค์ความรู้ใหม ่ๆ  

อยู่เสมอและแนะนำวธิกีาร

ทำงานแก่เพื่อนร่วมงาน 

          3 

10. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ควรส่งเสริมการปฏบิัตงิาน

อย่างชัดเจนอนัจะทำให้

เกิดผลไดจ้ริง 

          4 

 จากตารางที่ 36 วเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1. ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ  
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   1.1 บรหิารโรงเรยีนควรมีองค์ความรูม้วีธิกีารและหลักในการสื่อสาร

เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและการจูงใจในโรงเรยีนและองค์กรไวอ้ย่างชัดเจน  

   1.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีหลักการสื่อสารที่ดเีพื่อกำหนดเปา้หมาย 

ที่ชัดเจน กำหนดผลผลติและผลลัพธ์ และการวัดผลการปฏบิัตงิาน การเทยีบงาน  

การเทยีบวธิปีฏบิัตทิี่ดทีี่สุด (Best Practice) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร  

และการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานใหส้ามารถนำไปปฏบิัตใิหเ้กดิประโยชน์ 

และเกดิประสทิธผิลสูงสดุต่อผู้เรยีน 

    2. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาตนเอง  

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังคำสัมภาษณด์ังนี้ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรตระหนักและใหค้วามสำคัญกับการ

พัฒนาตนเองเขา้รับการอบรม ฝึกฝนทักษะ ความรูใ้หก้ับตนเองอยู่เสมอ...” 

     (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสรมิ

แหล่งเรยีนรูท้ัง้ในโรงเรยีนและชุมชน มกีารจัดอบรมหรือส่งเสรมิบุคลากรร่วมอบรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนางาน …” 

      (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 25659) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครอืข่าย

ประสานงานระหว่างองค์กรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงาน…” 

                                (วชิาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “…ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมสี่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา  

และนำผลการประเมินการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...” 

                                         (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีคิดสรา้งสรรค์วธิกีารทำงานใหม่ ๆ  

จะตอ้งคิดหาวธิกีารทำงานแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ...” 

                     (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ,์ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิาร 

สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ด ีในการประพฤตปิฏบิัตเิพื่อ ใหผู้้ใตบ้ังคับบัญชาใช้เป็น

แบบอย่าง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ ใหต้นเองไม่ว่าจะทางตรง

หรอืทางอ้อม...” 

     (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีเพิ่มพูนวสิัยทัศน์ นักบรหิารมอือาชีพ

จะตอ้งเป็นผู้มวีสิัยทัศน์อันกวา้งไกล สามารถมองเห็นภาพ ในอนาคตและแนวทาง 

ที่จะแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างด.ี..” 

      (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีมีความพรอ้มทางด้านขอ้มูลข่าวสาร 

สารสนเทศ (Command of Basic Facts) ตอ้งรูค้วามเคลื่อนไหว ที่เกดิขึ้นทัง้ภายในและ 

นอกองค์กร โดยมขีอ้มูลและสารสนเทศ ช่วยในการดำเนนิการและบรหิารงานใหบ้ังเกดิ

ประสทิธภิาพสูงสุด...” 

     (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความรูท้างวชิาชีพ (Relevant 

Professional Knowledge) เป็นความรูท้ี่รวมถงึความรูท้างเทคนคิ เช่น เทคโนโลยี

สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง มคีวามรูท้างการบริหาร เช่น หลักการทฤษฎกีารบรหิาร 

การวางแผน การจัดองค์กร หลักสูตร การสอน การวัดผลประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง...” 

     (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความรูเ้ท่าทันในสถานการณ์ 

(Continuing Sensitivity to Events) สามารถปรับตัวและสนอง ไดฉ้ับไวและต่อเนื่องกับ

สถานการณ์รอบดา้น และดำเนินบทบาทไดอ้ย่าง เหมาะสม รวดเร็ว และเขา้ใจความรูส้กึ

ของคนรอบข้าง...” 

                (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 
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ตาราง 37 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการพัฒนาตนเอง 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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1. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

ตระหนักและให้

ความสำคัญกับการพัฒนา

ตนเองเขา้รับการอบรม 

ฝกึฝนทักษะ  

          7 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ควรสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้  

          3 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ควรส่งเสริม สนับสนุน  

และสร้างเครอืข่าย 

การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรของหน่วยงาน 

          5 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

ส่วนร่วมคิด ทำ  

และตดัสนิใจในการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

          3 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

คิดสร้างสรรค์วธิกีาร

ทำงานใหม ่ๆ 

          3 
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 จากตาราง 37 วเิคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  2. ดา้นการพัฒนาตนเอง  

   2.1 บรหิารโรงเรยีนควรตระหนักและใหค้วามสำคัญกับการพัฒนา

ตนเองเขา้รับการอบรม ฝึกฝนทักษะ ความรูใ้หก้ับตนเองอยู่เสมอ 

   2.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ส่งเสรมิแหล่ง

เรยีนรูท้ัง้ในโรงเรยีนและชุมชน มกีารจัดอบรมหรอืส่งเสรมิบุคลากรร่วมอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและพัฒนางาน  

    3. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ดังคำสัมภาษณ ์ดังนี้  

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนจะต้องส่งเสรมิพลัง ความเช่ือม่ันในการ

ปฏบิัตงิานใหก้ับบุคลากรในองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จตามเปา้หมาย ผ่านกระบวนการ

เพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น...” 

                                         (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมโีครงการ/นโยบายพัฒนาบุคลากร 

ที่ชัดเจน มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้เป็นรายบุคคลและทมีงาน ใช้การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้PLC มผู้ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร มกีารตดิตาม ประเมนิผล 

การพัฒนาบุคลากร การให้ขวัญและกำลังใจที่ยุตธิรรม มกีารสร้างระบบเครอืข่ายในการ 

พัฒนาบุคลากร...” 

                                          (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้้บริหารเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร  โดยการส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม ประชุมและ

สัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้  

เพื่อที่บุคลากรจะไดพ้ัฒนาตนเองใหม้ศัีกยภาพและทักษะในการปฏบิัตงิาน  

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิัติงาน...” 

                                     (วชิาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ  

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) มกีารวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยใช้รูปแบบ 

ที่หลากหลายเหมาะสม เช่น การประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร  

ประชุมออนไลน์ การปฏบิัติงานตามสภาพจรงิโดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม การทำงาน

เป็นทมี กระบวนการ PLC  การกระจายอำนาจการตดิตามประเมนิทักษะการปฏบิัตงิาน 

การสรา้งขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน...” 

                                      (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ,์ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ส่งเสรมิความรู ้ จิตใจ สวัสดกิาร  ขวัญและกำลังใจในการปฏบิัตงิาน และผ่าน

กระบวนการ PLC ในการช่วยกันแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นในองค์กร...” 

                                   (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนสำรวจปัญหาของบุคลากรในองค์กร  

วางแผนแกไ้ขการพัฒนาบุคลากร  ดำเนนิการพัฒนาบุคลากร และการตดิตาม 

และประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร...” 

                                             (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ,์ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้พิ่มพูน

ประสบการณ์ ความรู้ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาดูงาน การศกึษาต่อ มกีารวาง

แผนการพัฒนาและกำกับติดตามผลการพัฒนา...” 

                                           (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรเปิดโอกาสใหผู้้ร่วมงานไดแ้สดง 

ความคดิเห็นในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  การสรา้งขวัญกำลังใจในการปฏบิัติงาน   

ผ่านกระบวนการวางแผนการพัฒนา  และมกีารนเิทศตดิตามใหค้วามช่วยเหลอื...” 

                                      (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนจะต้องคอยสนับสนุนใหบุ้คลากร ไดรั้บการ 

พัฒนาทุกรูปแบบ  สร้างวสิัยทัศน์ร่วมและเปลี่ยนแปลงทัศนคตทิี่ไม่ดขีองผู้ร่วมงานใหเ้ป็น

คนที่สามารถพรอ้มรับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา...” 
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                                           (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ,์ 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งส่งเสรมิให้บุคลากรไดรั้บการพัฒนา

ความรู ้ ความสามารถในการปฏบิัตงิานอยู่เสมอ  และใหก้ารเสรมิแรงบุคลากรที่เป็น

ตน้แบบในการปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  และมีความวิรยิะอุตสาหะในการปฏบิัติ

หนา้ที่ราชการ  เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิัตหิน้าที่แก่บุคลากรทัง้หลายใหเ้กดิผลดแีก่

ทางราชการ...” 

                                          (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 38 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน

จะตอ้งส่งเสริมพลงั  

ความเช่ือมั่นในการ

ปฏบิัตงิานใหป้ระสบ

ความสำเร็จตามเปา้หมาย 

          5 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

โครงการ/นโยบายพัฒนา

บุคลากรที่ชัดเจน  

มกีารพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง   

          3 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร 

เห็นความสำคัญของการ

          4 
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พัฒนาบุคลากร  

 

 

ตาราง 38 (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 
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4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

สรา้งส่วนร่วมและการ

กระจายอำนาจ พัฒนา

บุคลากรโดยใช้รูปแบบ 

ที่หลากหลาย 

          3 

 จากตาราง 38 วเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  3. ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

   3.1 ผู้บรหิารโรงเรยีนจะต้องส่งเสรมิพลัง ความเช่ือม่ันในการปฏบิัตงิาน

ใหก้ับบุคลากรในองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จตามเปา้หมาย ผ่านกระบวนการเพิ่มพูน

ความรูต่้าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

   3.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีโครงการ/นโยบายพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  

มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้เป็นรายบุคคลและทมีงาน ใช้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

PLC มผู้ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร มกีารตดิตาม ประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร  

การใหข้วัญและกำลังใจที่ยุตธิรรม มกีารสร้างระบบเครอืข่ายในการพัฒนาบุคลากร 

    4. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังคำสัมภาษณ์ดงันี้ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตัง้มคีวามสามารถในการคดิที่ดึง

องค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใตโ้ครงร่างใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิสิ่งใหม่

ที่มลีักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดมิ...” 

    (ไชยา ภาวะบุตรธวัชชัย, สัมภาษณ,์ 12 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างแนวคดิใหม่ เป็นการพัฒนาและ

คดิคน้แนวคดิใหม่ ถา้เราสามารถคดิสังเคราะห์ไดด้ ีจะทำใหพ้ัฒนาความคดิหรอืสิ่งใหม่ ๆ 

...” 

            (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “…ผู้บรหิารโรงเรยีนควรการจำแนกความเห็นในประเด็นปัญหา

จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งและการจัดเก็บขอ้โตแ้ยง้ที่มตีรรกะที่สนับสนุนในแต่ละฝ่าย ...” 

   (วชิาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งมคีวามสามารถในการประเมินขอ้มูลและ

ความเห็นอย่างมีระบบ มเีป้าหมายที่ชัดเจนและถูกตอ้งและดว้ยวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพ...” 

                               (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

    “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรใช้วธิแีกไ้ขปัญหาแบบหลายมิตแิละ 

หลายตรรกะมากกว่าการแกแ้บบมติเิดยีว ตรรกะเดยีว หรอืใช้ความรูค้ดิยาวไปทางเดยีว 

จะตอ้งใช้ความสามารถสร้างทางเลอืกหลายทางที่นำไปสู่การช่ังใจตัดสนิที่ปราศจาก 

การเอนเอียง...” 

                             (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรกระบวนการทางจติที่ใช้ในการวเิคราะห์

หรอืประเมนิขอ้มูล ขอ้มูลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมจากการสังเกตการณ์ ประสบการณ์ 

การใช้เหตุผล หรอืจากการสื่อความ การคดิวเิคราะห์มีพื้นฐานของมันเองทางคุณค่า 

แห่งพทุธปิญัญาที่ลำ้ลกึไปจากการแบ่งเรื่องราวโดยรวมถงึ ความกระจ่างแจง้  

ความแม่นยำ การมพียานหลักฐาน การครบถว้นและการมคีวามยุตธิรรม...” 

                           (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์  2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีกระบวนการที่มเีหตุผลและที่สะท้อนถงึ

การช่ังใจตัดสนิในสิ่งต่าง ๆ กระบวนการนี้ใหค้วามสำคัญในความเป็นเอกเทศและกึ่ง

เอกเทศในการตัดสนิใจ การคดิวเิคราะห์ยังรวมถงึความสามารถในการจัดการกับความ
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คลุมเครอืซึ่งเป็นสิ่งที่มปีระจำในบทบาทและประสบการณ์ของมนุษย์ทั่วไป...” 

                                    (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารสื่อสารภายในสถานศกึษา 

ที่ชัดเจน...” 

                  (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารพจิารณาแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออก 

เป็นส่วน ๆ เพื่อทำ ความเข้าใจแต่ละส่วนใหแ้จ่มแจง้...” 

     (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมกีารวเิคราะห์ทบทวนและปรับปรุง

วสิัยทัศน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อประสทิธผิลที่เกดิขึ้นของงาน...” 

 (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 39 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรียน 
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1. ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมี

ความสามารถในการคิด 

ที่ดงึองค์ประกอบต่าง ๆ 

มาหลอมรวมกันภายใต้

โครงร่างใหม่อยา่งเหมาะสม 

          4 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

สรา้งแนวคิดใหม ่ 

เป็นการพัฒนาและคิดค้น 

แนวคิดใหม ่

          2 
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3. ผูบ้ริหารโรงเรียนควร

การจำแนกความเห็นใน

ประเด็นปัญหาจากทุกฝ่าย 

          3 

 จากตาราง 39 วเิคราะห์เนื้อหา  นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  4. ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

   4.1 ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความสามารถในการคดิที่ดึงองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใตโ้ครงร่างใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิสิ่งใหม่ที่มี 

ลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดมิ 

   4.2 ผู้บรหิารควรสร้างแนวคดิใหม่ เป็นการพัฒนาและคดิคน้แนวคดิใหม่ 

ถา้เราสามารถคดิสังเคราะห์ไดด้ ีจะทำใหพ้ัฒนาความคิดหรอืสิ่งใหม่ ๆ ควรการจำแนก

ความเห็นในประเด็นปัญหาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งและการจัดเก็บขอ้โตแ้ยง้ที่มตีรรกะ 

ที่สนับสนุนในแต่ละฝ่าย  

    5. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาดา้นการมวีสิัยทัศน์ 

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังคำสัมภาษณด์ังนี้ดา้นการมวีสิัยทัศน์ 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมคีุณลักษณะที่โดดเด่น และเหมาะสม  

มคีวามรูใ้นหลักการเชิงทฤษฎ ีทักษะ บทบาทหนา้ที่ คุณธรรม จรยิธรรมและประสบการณ์

ทางการบรหิารการศกึษาในยุคใหม่เพื่อนำพาองค์กร ประสบ ความสำเร็จ...” 

     (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งถ่ายทอดความรู ้วัฒนธรรม ฝึกทกัษะ

อาชีพ เสรมิสร้างคุณธรรมอันพงึประสงค์เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม และฝึกทักษะ

ชีวติอันจำเป็นในการดำรงชีวติใหก้บันักเรยีน สรรค์สร้างบุคลกิภาพทางสังคมให้แก่ 

นักเรยีน เพื่อใหส้ามารถปรับตนในการตดิต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น…” 

      (ธวัชชัย ไพไหล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 25659) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรตอ้งมีวิสัยทัศน์ใน การที่จะทำให ้

โรงเรยีนเตรยีมพรอ้มทีด่ทีี่สุดสำหรับนักเรยีนไปสู่อนาคตที่ตอ้งการ และ สามารถแบ่งปัน

วสิัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ…” 

                               (วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 
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     “…ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมสี่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา  

 

และนำผลการประเมินการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...” 

                                    (ชลาวุธ สามาอาพัฒน์, สัมภาษณ,์ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรสร้างหลักการทัง้ เชิงบวก เชิงรุกและ

วธิกีาร ดูแลเอาใจใส่ ตอ้งใหเ้วลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรยีน ครูและ ผู้ปกครองรับรู้

และคุณค่าของพวกเขาโดยการพัฒนา ความสัมพันธ์ที่แทจ้รงิใหเ้กดิขึ้น นอกจากนี้ผู้บรหิาร

ตอ้งสรา้งสุขภาพตนเอง สวัสดกิารและระดับพลังงานใหพ้รอ้มเสมออยู่เสมอ...” 

                                    (ประพณิพักตร์ ธุระนนท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมี ความกลา้ที่จะตอ้งเผชิญกับ

สถานการณ์ที่ ยากลำบาก ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มักจะอยู่ใน ความสงบเสมอ และมคีวาม

ม่ันใจในการรักษาขวัญกำลังใจและความเช่ือม่ันในชุมชนโรงเรยีน...” 

     (สุกจิ ศรพีรหม, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนตอ้งแสดงความมุ่งม่ันและความทุ่มเท 

(dedication) อย่างจรงิจัง เพื่อผลักดันใหก้ับ ครูและนักเรยีนเกดิความมุ่งม่ันทุ่มเทในงาน 

และอย่ายอมแพ ้(Never give up) เพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายการพัฒนา 

ที่กำหนดไว.้..” 

      (ภิญโญ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีวิสัยทัศน์สู่การปฏบิัตเิพื่อใหเ้กดิ  

ความเขา้ใจ และมสี่วนร่วมของบุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียนให ้

บรรลุผลตามเปา้หมาย...” 

     (นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรจัดสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะกับ ผู้เรยีน 

และบุคคลภายนอก เพราะ โรงเรยีนเป็นศูนย์กลางทางการเรยีน และกจิกรรม บรรยากาศ

มคีวามสำคัญที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน...” 
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     (นาถฤด ีหลักทอง, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

 

     “...ผู้บริหารโรงเรยีนควรมีความกา้วหนา้ในสังคม ซึง่ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้านทำใหทุ้กคนตอ้งปรับตัวใหท้ันต่อการ

เปลี่ยนแปลง...” 

                (กวนินาฏ เสยีงเลศิ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

ตาราง 40 การสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ 

              ประสทิธผิลการในโรงเรยีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

              สกลนครด้านการมวีสิัยทัศน์ 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรียน 
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1. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

คุณลักษณะ ที่โดดเดน่ 

และเหมาะสม มคีวามรู้ 

ในหลักการเชิงทฤษฎี 

          4 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ตอ้งถ่ายทอดความรู้ 

วัฒนธรรม ฝกึทักษะอาชีพ 

เสริมสร้างคุณธรรม  

          2 

3. ผู้บรหิารโรงเรยีน 

ควรต้องมวีสิัยทัศน์ในการ 

ที่จะทำใหโ้รงเรยีน

เตรยีมพรอ้มที่ดทีี่สุด

สำหรับนักเรยีนไปสู่

อนาคตที่ตอ้งการ 

          3 
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4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

ส่วนร่วมคิด ทำ  

และตดัสนิใจในการพัฒนา 

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

          2 

 จากตาราง 40 วเิคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  5. ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

   5.1 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีคุณลักษณะ ที่โดดเด่น และเหมาะสม  

มคีวามรูใ้นหลักการเชิงทฤษฎ ีทักษะ บทบาทหนา้ที่ คุณธรรม จรยิธรรมและประสบการณ์

ทางการบรหิารการศกึษาในยุคใหม่เพื่อนำพาองค์กร ประสบความสำเร็จ 

   5.2 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีส่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา และนำผล

การประเมนิการปฏบิัติงานมาใช้วางแผนเพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจัิยครัง้นี้เป็นการศกึษา สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งผู้วจัิย 

ไดส้รุปผลการวจัิยตามลำดับหัวขอ้ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  2. สมมตฐิานของการวจัิย 

  3. วธิดีำเนนิการวจัิย 

  4. สรุปผลการวจัิย 

  5. อภปิรายผล 

  6. ขอ้เสนอแนะในการวจัิย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยไดก้ำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไวด้ังนี้ 

   1. เพื่อศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

   2. เพื่อศกึษาประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

   3. เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัตงิาน  

   4. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  
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จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการ 

ปฏบิัตงิาน 

   5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน 

กับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

   6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ

คดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน  

   7. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก 

 2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนก 

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

มคีวามแตกต่างกัน 

 3. ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัติงานมคีวาม 

แตกต่างกัน 

 4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

 5. มสีมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน อย่างนอ้ย 1 สมรรถนะที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน  
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วิธดีำเนนิการวิจัย 

 การวจัิยครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากร 

     ประชากร ไดแ้ก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2564 จำนวน 2,400 คน  

จาก 45 โรงเรยีน จำแนกเป็น 

      1.1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร จำนวน 83 คน 

      1.1.2 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร จำนวน 3,017 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปกีารศกึษา 2564 การกำหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

(1970, pp. 607-610 อา้งถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง  

333 คน แต่ในการวจัิยครัง้นี้ผู้วจัิยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนโรงเรียน  

45 โรงเรยีน โดยจำแนกเป็น ผู้บรหิารโรงเรยีน จำนวน 106 คน และครูผู้สอน จำนวน  

227 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่าง จำนวน 333 คน และใช้วธิสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 

Random Sampling)  

   2. เครื่องมอืท่ีใช้ในการวจัิย 

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จำนวน 333 ฉบับ ใช้สำหรับผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน มคีวาม 

มุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนและประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งค่าอำนาจจำแนกสมรรถนะของ 
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ผู้บรหิารโรงเรยีนมคี่าอำนาจจำแนก .25 ถงึ .96 ค่าความเช่ือม่ัน .97 และด้านประสทิธผิล

โรงเรยีนมคี่าอำนาจจำแนก .51ถงึ .87 ค่าความเช่ือม่ัน .92  

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจัิยดำเนนิการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยไดส้่งแบบสอบถามไปทุกโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอความ

อนุเคราะห์ทางโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคนื โดยผู้วิจัยไดแ้นบซองเปล่า

พรอ้มตดิแสตมป์จ่าหนา้ซองถงึผู้วจัิยโดยแจง้ระยะเวลาส่งคนืภายใน 15 วัน ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรณทีี่ได้รับเอกสารไม่ครบหรอืไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยเดนิ 

ทางไปตดิต่อขอรับแบบสอบถามดว้ยตนเองเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิเป็นกรณไีป ทัง้นี้

เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามที่มขีอ้มูลถูกตอ้ง สมบูรณ์และครบทัง้หมด 

   4. สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

    4.1 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ใช้สถติหิาค่าเฉลี่ย ( X )  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .S.D )  

    4.2 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 และ 3 กรณีสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ใช้สถติทิดสอบค่าทแีบบ สองกลุ่มที่เป็นอสิระจากกัน (Independent Samples  

t - test) กรณีขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการทำงาน ใช้การวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA)   

    4.3 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 4 ใช้การหาค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายแบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

    4.4 ทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ทลีะขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วธิวีิเคราะห์ Stepwise 

  ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   

   ผู้วจัิยนำผลการวจัิย ไดก้ารคัดเลอืกตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน เลอืกดา้นที่มอีำนาจพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีน มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน โดยการสัมภาษณ์เชิงลกึ โดยมผู้ีเช่ียวชาญจำนวน  

10 คน จากนัน้นำผลที่ไดไ้ปวเิคราะห์เชิงเนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวจัิยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

  1.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน และประสทิธผิลของโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

(X�= 4.21) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

   1.1.1 สมรรถนะหลัก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 4.23) 

พจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี้  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X�= 4.23) การพัฒนาตนเอง (X�= 4.20) การบรกิารที่ดี (X�= 4.20)  

การทำงานเป็นทมี (X�= 4.17) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ 

เรยีงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ไดแ้กก่ารปฏบิตังิานใหบ้รรลุเปา้หมาย 

ตามแผนปฏิบัตงิาน (X�= 4.30) ความตัง้ใจ และเต็มใจในการใหบ้รกิาร (X�= 4.26) การใช้

ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนางาน (X�=4.25) การวางแผนการปฏบิัตงิานแต่ละ

ภารกจิ (X�=4.24) การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐานของขอ้มูลความต้องการ (X�=4.23) 

ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผนปฏบิัติงานสอดคล้องกับนโยบายและภารกจิ (X�=4.22) 

ความรวดเร็วและความเสมอภาคในการใหบ้รกิาร (X�=4.18) การศกึษาผลการใหบ้ริการ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (X�=4.18) 

   1.1.2 สมรรถนะประจำสายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�= 4.18) 

พจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี้  

การมวีิสัยทัศน์ (X�= 4.26) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X�= 4.19) การวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X�= 4.18) การสื่อสารและการจูงใจ (X�= 4.17) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ไดแ้ก ่ 

การกำหนดแนวคดิ ทิศทางการปฏบิัตงิานที่กวา้งไกล ทันสมัย (X�=4.33) การวเิคราะห์ 

ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในความรับผิดชอบ (X�=4.29) การบูรณาการความรู ้

ประสบการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน 

  1.2 ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X�= 4.15) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรยีงลำดับ 
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คอื งานวชิาการ (X�= 4.23) งานบรหิารทั่วไป (X�= 4.16)  

งานงบประมาณ (X�= 4.13) และงานบรหิารงานบุคคล (X�= 4.10) ตามลำดับ   

   1.2.1 งานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X�=4.23)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย 3 

ลำดับแรก คอื การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ (X�=4.31) การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสรมิใหก้ับนักเรียนที่มปีัญหา 

ในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (X�= 4.29) การนเิทศตดิตามผลงานการดำเนนิงาน 

การจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (X�= 4.27) ตามลำดับ 

   1.2.2 งานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.13)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา รวมทัง้ดูแลบุคลากร การเงนิ  

พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ (X�= 4.26)  

การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (X�=4.19) การจัดทำแผน

งบประมาณเพื่อเสนอขอจัดตัง้งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน (X�=4.14) ตามลำดับ 

   1.2.3 งานบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.16)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ การจัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการและกจิกรรมอื่น ๆ  

เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ (X�=4.27) การส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา 

มสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา (X�=4.21) การประเมินผลการดำเนนิงานบริหารทั่วไป 

อย่างถูก (X�=4.20) ตามลำดับ 

   1.2.4 งานบรหิารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=4.10)  

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรยีงลำดับขอ้จากมากไปหานอ้ย  

3 ลำดับแรก คือ มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนที่สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ  

ที่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานกำหนด (X�=4.23) บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิให้มี

ความรู ้ความ สามารถ และทักษะในการจัดการเรยีนการสอน (X�=4.18) มกีารจัดทำ

มาตรฐานภาระงานในโรงเรียน (X�=4.14) ตามลำดับ 

 2. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน พบว่า  
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  2.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

และครูผู้สอนจำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน 

   2.2 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

และครูผู้สอนจำแนก ตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า โดยภาพรวม รายด้านและรายขอ้ 

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคดิเห็น สูงกว่า ผู้บริหาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรียน 

ขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

   2.3 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิารและ

ครูผู้สอนจำแนก ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม รายดา้นแตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า โดยภาพรวม 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ การวเิคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสาร

และการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็น สูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีแต่มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน มากกว่า 20 ป ีผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีมคีวามคดิเห็น ต่ำกว่าผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 3. ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน

จำแนกตาม สภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

พบว่า 

  3.1 ประสทิธผิลโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอนจำแนก ตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น 

มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

  3.2 ประสทิธผิลโรงเรยีนตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 
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โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น สูงกว่าผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรยีน 

ขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคดิเห็นต่ำกว่า 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05 

  3.3 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน พบว่า  

โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความ

แตกต่าง โดยภาพรวม งานงบประมาณ งานบรหิารทั่วไป พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็น สูงกว่า  

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 10-20 ป ีแต่มคีวาม

คดิเห็นต่ำกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงานมากว่า  

20 ป ีผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ปี  

มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

มากกว่า 20 ป ีส่วนงานวิชาการ งานบรหิารงานบุคคล ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีมคีวามคดิเห็นสูงกว่าผู้บรหิารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 10-20 ป ีอย่างมนีัยสำคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .05 

 4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนกับประสทิธผิลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน 

พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน โดยรวม (X) มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกกับ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน โดยรวม (Y) อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมคี่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.767 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะของ

ผู้บรหิารโดยรวม (X) มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสทิธผิลโรงเรยีน ทัง้ 4 ดา้น 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

 5.  สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 8 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ไดอ้ย่างมี
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นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 5 ดา้น  ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  

ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) การมวีิสัยทัศน์ (X8) ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดทีี่สุด คอื ตัวแปรที่มี

อำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) โดยมคี่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.77 ด้านพัฒนาตนเอง (X3) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.79 ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7)  

โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  0.80 ด้านการวเิคราะห์และ

สังเคราะห์ (X5) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81 และด้านการมี

วสิัยทัศน์ (X8) โดยมคี่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.81 ซึ่งตัวแปรทัง้  

5 ดา้นนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีน ไดร้อ้ยละ 66 และมคีวาม

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557 

  สามารถเขยีนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ไดด้ังนี้

   Y′t = 0.865 + 0.35X6 + 0.30X3 + 0.21X7 + 0.28X5 + 0.20X8 

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดด้ังนี้ 

   Z′t = 0.39Z6 + 0.0.31Z3 + 0.25Z7 + 0.30Z5 + 0.20Z8  

 6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มีจำนวน 5 ดา้น  

ที่ตอ้งไดรั้บการพัฒนา ไดแ้ก่ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ (X6) ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) 

ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ (X5)  

การมวีสิัยทัศน์ (X8) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

  6.1 ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ โดยผู้บริหารโรงเรยีนควรมอีงค์ความรู้ 

มวีธิกีารและหลักในการสื่อสารเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและการจูงใจในโรงเรียน 

และองค์กรไว้อย่างชัดเจน และผู้บริหารโรงเรยีนควรมีหลักการสื่อสารที่ดเีพื่อกำหนด 

เปา้หมายที่ชัดเจน กำหนดผลผลติและผลลัพธ์ และการวัดผลการปฏบิัติงาน การเทียบงาน 

การเทยีบวธิปีฏบิัตทิี่ดทีี่สุด (Best Practice) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร 

และการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานใหส้ามารถนำไปปฏบิัตใิหเ้กดิประโยชน์และเกดิ

ประสทิธผิลสูงสุดต่อผู้เรยีน 
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  6.2 ดา้นการพัฒนาตนเอง โดยผู้บรหิารโรงเรยีนควรตระหนักและให้

ความสำคัญกับการพฒันาตนเองเขา้รับการอบรม ฝึกฝนทักษะ ความรูใ้หก้ับตนเอง 

อยู่เสมอผู้บรหิารโรงเรยีนควรสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้สง่เสริมแหล่งเรยีนรูท้ัง้ใน

โรงเรยีนและชุมชน มกีารจัดอบรมหรอืส่งเสรมิบุคลากรร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

และพัฒนางาน ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครือข่ายประสานงาน

ระหว่างองค์กรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานและผู้บรหิารโรงเรยีน 

ควรมสี่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำใน 

การเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา และนำผลการประเมนิการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผน

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  6.3 ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยผู้บรหิารโรงเรยีนจะต้อง

ส่งเสรมิพลัง ความเช่ือม่ันในการปฏบิัตงิานใหก้ับบุคลากรในองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ

ตามเปา้หมาย ผ่านกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมโีครงการ/นโยบายพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  

มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้เป็นรายบุคคลและทมีงาน ใช้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

PLC มผู้ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร มกีารตดิตาม ประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร 

การใหข้วัญและกำลังใจที่ยุตธิรรม มกีารสร้างระบบเครอืข่ายในการพัฒนาบุคลากร

ผู้บรหิารโรงเรยีนควรส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนา

บุคลากร โดยการส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม ประชุมและสัมมนาทางวชิาการ 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างนอ้ยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง เพื่อที่บุคลากรจะไดพ้ัฒนา

ตนเองใหม้ศัีกยภาพและทักษะในการปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ในการปฏบิัตงิาน 

  6.4 ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ โดยผู้บริหารโรงเรียนควรมี

ความสามารถในการคดิที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใตโ้ครงร่างใหม่ 

อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิสิ่งใหม่ที่มลีักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดมิ ควรสร้างแนวคดิ

ใหม่ เป็นการพัฒนาและคดิคน้แนวคดิใหม่ ถ้าเราสามารถคดิสังเคราะห์ไดด้ ีจะทำให้

พัฒนาความคดิหรือสิ่งใหม่ ๆ ควรการจำแนกความเห็นในประเด็นปัญหาจากทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวขอ้งและการจัดเก็บขอ้โตแ้ยง้ที่มตีรรกะที่สนับสนุนในแต่ละฝ่าย 

  6.5 ดา้นการมวีสิัยทัศน์ โดยผู้บรหิารโรงเรยีนควรมคีุณลกัษณะ ที่โดดเด่น 

และเหมาะสม มคีวามรูใ้นหลักการเชิงทฤษฎ ีทักษะ บทบาทหนา้ที ่คุณธรรม จรยิธรรม
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และประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาในยุคใหม่เพื่อนำพาองค์กร ประสบ 

ความสำเร็จ ถ่ายทอดความรู ้วัฒนธรรม ฝึกทักษะอาชีพ เสรมิสร้างคุณธรรมอันพึง

ประสงค์เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม และฝึกทักษะชีวติอันจำเป็นในการดำรงชีวติ

ใหก้ับนักเรยีน สรรคส์รา้งบุคลกิภาพทางสังคมให้แก ่นักเรยีน เพื่อใหส้ามารถปรับตนใน

การตดิต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมีส่วนร่วมคดิ ทำ และตัดสนิใจในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใหค้ำแนะนำในการเสนอทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา  

และนำผลการประเมินการปฏบิัตงิานมาใช้วางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การวจัิยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน ผู้วจัิยอภิปรายผลตามผลการวจัิย ดังนี้ 

  1. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน และประสทิธผิลของโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร

โรงเรยีนมกีารศกึษาผลการใหบ้รกิารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา มคีวามเสมอภาค 

ในการใหบ้รกิาร การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐานของขอ้มูลความตอ้งการ   

การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ มกีารปฏิบัตงิานการปฏบิัตงิานใหบ้รรลุ

เปา้หมายตามแผนปฏบิัติงาน สอดคลอ้งกับ นพดลย์ เพชระ (2559, หนา้ 14) ไดใ้ห้

ความหมายของสมรรถนะไวว้่า หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำใหบุ้คคล

นัน้ปฏบิัตงิานในความรับผิดชอบของตนไดด้ี ส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาขึ้นตามเป้าประสงค์ 

สอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ ปัทมา เผอืกสทีอง (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิยเรื่อง 

ศกึษาสมรรถนะหลักของผู้บรหิารที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

โรงเรยีนโพธิสัมพันธ์พทิยาคาร จังหวัดชลบุร ีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 18 ผลการวจัิยพบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ พทิูล ไชยศิร ิ(2560, 

บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องสมรรถนะหลักทางการบรหิารของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามความคดิเห็นของครูโรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร การศึกษานี้มคีวามมุ่งหวังเพื่อศกึษาและ

เปรยีบเทยีบความ คดิเห็นของครู โรงเรยีนบรบอืวทิยาคารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการ
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บรหิารของผู้บรหิาร สถานศกึษาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ด ี

3) ดา้นการพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทมี ผลการวจัิยพบว่า โดยรวมและรายดา้น  

อยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ภาสกร หมื่นสา (2561, บทคัดย่อ)  

ไดท้ำการวจัิย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษากับการ

ปฏบิัตงิานตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ผลการวจัิยพบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ตามความเห็นของผู้บรหิาร

สถานศกึษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

   ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมและ

รายดา้น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรยีนมกีารจัดทำแผนการจัดการ

เรยีนรูอ้ย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการที่ชุมชนตอ้งการอย่างต่อเนื่อง การระดม

ทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา รวมทัง้ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ ทรัพย์สนิของโรงเรยีน 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ มกีารยกย่อง เชิดชูเกยีรติ ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ที่มผีลงานดเีด่นเป็นประจักษ์ จัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัยโภชนาการ 

และกจิกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ และสอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ 

ศริวิรรณ เหล่าหวา้น (2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

พลังอำนาจของผู้บริหารกับประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 ผลการวิจัยพบว่าการใชพลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก 2. ประสทิธผิลการบริหารโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลอ้งกับ พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิร ิ

(2557, หนา้ 12) สรุปว่า ประสทิธผิลโรงเรยีนหมายถงึ ผลที่เกดิจากการกำหนดนโยบาย 

และแนวปฏบิัติของโรงเรยีนที่ทำใหนั้กเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงในดา้นพุทธศิกึษา  

จรยิศกึษา และการปฏบิตั ิสง่ผลใหนั้กเรยีนเกดิการพัฒนาทัง้ทางร่างกาย อารมณ์สังคม 

และสตปิัญญา มลีักษณะนิสัย มทีักษะ มบีุคลกิภาพและมเีจตคตทิี่เหมาะสมกับการ

ดำรงชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกตสิุขสอดคลอ้งกับผลการวจัิยของ เขษมสร โข่งศรี (2558, 

บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 ผลการวจัิย พบว่า  
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การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัตอิยู่ในระดับมาก  

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คอื ดา้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอืดา้นการแนะแนว ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดใหญ ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัตอิยู่ในระดับมาก  

โดยค่าเฉลี่ยมาก คอื ด้านครูผู้สอนค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคอื ดา้นสื่อวัสด ุอุปกรณ์และ 

เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา สอดคลอ้งกบัลัดดา อ่ำสอาด (2556, หนา้ 39) กล่าวไวว้่า 

ประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชน หมายถงึ ความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการศกึษา 

ของโรงเรยีนเอกชน ตามภารกิจในแผนกลยุทธ์ บรรลุตามเปา้หมาย และวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วย ความสำเร็จ 4 ด้าน ไดแ้ก่ ความสำเร็จด้านผู้รับบรกิาร ความสำเร็จ 

ดา้นการเงนิ ความสำเร็จด้านการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา และความสำเร็จด้านกระบวนการ

ภายใน และสอดคล้องกับงานวจัิยของวรัิตน์ พงษ์มติร (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบรหิารของโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า ปัจจัยดา้นผู้บริหาร ดา้นครู  

ดา้นหลักสูตร ดา้นบรรยากาศ ด้านทรัพยากร และดา้นนักเรยีน ส่งผลต่อประสทิธิผลของ

โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  

เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า  

   2.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอนมกีารรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการบรหิารในปัจจุบันหลายช่องทางไดแ้ก่ การอบรม 

สัมมนา ในรูปแบบปกตแิละแบบออนไลน์ อีกทัง้ยังมสีื่ออเีล็กทรอนกิส์ที่สามารถศกึษา

ความรูเ้กี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน

ตอ้งการ และในปัจจุบันมกีารเสรมิสร้างสมรรถนะตามการประเมนิ ขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา ว.PA ทำใหก้ารับรูข้องผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน 
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สอดคลอ้งกับ ขจรศักดิ์ ศริิมัย (2558, หนา้ 8) ที่กล่าวไวว้่า หมายถงึ คุณลักษณะ

ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรม ที่ส่งผลใหบุ้คลากรปฏบิัติงานหรอื

กระทำสิ่งต่าง ๆ ไดต้ามมาตรฐานและส่งผลใหอ้งค์การดำเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ไดต้ามวัตถุ  

ประสงค์ ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ตอ้งการ ซึ่งสามารถวัดและ

สังเกตเห็นไดว้่าเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ ทักษะและลักษณะอื่น ๆ ที่โดดเด่นกว่าบคุคล

อื่น ๆ ในองค์การ และสอดคลอ้งกับ ทพิวัลย์ อ่างคำ (2561, บทคัดย่อ) ที่ศกึษาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอื ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานสากล สงักดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนอืพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะ

อยู่ในระดับมากที่สุด (X�= 4.84) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า มสีมรรถนะ ทางการบริหาร

อยู่ในระดับมากที่สุด (X�= 4.87) รองลงมาคอื สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (X�= 4.86)  

2) การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของผู้บรหิารและครู มีความคดิเห็นต่อสมรรถนะของ  

ผู้บรหิารในโรงเรยีนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาภาคเหนือ ไม่แตกต่างกัน 3) เปรยีบเทยีบความคดิเห็นของผู้บรหิารและ

ครูในโรงเรยีนมัธยมศกึษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาภาคเหนอืที่มขีนาดแตกต่างกัน 

   2.2 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน ตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า  

โดยภาพรวม รายด้านและรายขอ้แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิีร่ะดับ .01 ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะ โรงเรยีนที่มีบุคลากรจำนวนมากจะตอ้งมรีะบบในการบรหิารที่มคีวาม

รัดกุมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และต้องอาศัยผู้บรหิารที่มคีวามรู้ 

และประสบการณ์ในการบริหารงานที่มาก เพื่อใหก้ารบรหิารงานในสถานศกึษามี

ประสทิธภิาพสูง เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในการบริหารของโรงเรยีนขนาดใหญ่ก็จะมี

มากกว่าโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเล็ก ความใกลชิ้ดและความเป็นกันเองในการบรหิาร

ก็มเีฉพาะผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับงานดว้ยกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดยีวกันโรงเรยีนขนาดเล็ก 

จะมีความเป็นกันเองในการบรหิารงาน และเข้าถงึผู้บริหารไดด้กีว่าโรงเรยีนขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ สอดคลอ้งกับ พรพนา พาโคกทม (2553, หนา้ 9–10) กล่าวว่าสมรรถนะ  

คอื ความรู้ ทักษะ และพฤตินสิัย ที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลใหป้ระสบผลสำเร็จ 

สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดว้ยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ 
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(Knowledge) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “รู้” เช่น ความรูค้วามเข้าใจ ในกฎหมายปกครอง 

2) ทักษะ (Skill) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการให้ “ทำ” เช่น ทักษะดา้น ICT ทักษะดา้นเทคโนโลยี

การบรหิารสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ตอ้งผ่านการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเป็นประจำจนเกดิเป็นความ

ชำนาญในการใช้งาน และ 3) พฤตนิสิัยที่พงึปรารถนา (Attributes) คอื สิ่งที่องค์กรตอ้งการ

ให ้“เป็น” เช่น ความใฝ่รู ้ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กรและความมุ่งม่ันในความสำเร็จ 

สิ่งเหล่านี้จะอยู่ลกึลงไปในจติใจ ตอ้งปลูกฝังสร้างยากกว่าความรู้และทักษะ แต่ถ้าหากมี

อยู่แลว้จะเป็นพลังผลักดันใหค้นมพีฤตกิรรมที่องค์กรต้องการ และสอดคลอ้งกับ คู่มอืการ

กำหนดสมรรถนะในราชการพลเรอืน (2553, หน้า 3) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่า 

หมายถงึ คุณลักษณะเชิงพฤตกิรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะตามหนา้งานที่ปฏบิัต ิ

ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกันตามสายงาน หน่วยงาน และส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อใหส้ามารถ

ปฏบิัตงิานในหนา้ทีท่ี่รับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

   2.3 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

พบว่า โดยภาพรวม รายดา้นแตกต่างกัน อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจ

เป็นเพราะ ผู้บรหิารและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่าจะมองปัญหา

ไดด้แีละรอบด้านกว่าผู้บรหิารและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิัติงานน้อย  

เนือ่งจากประสบการณ์จะทำใหเ้กดิการเรยีนรู้และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ ีซึ่งปญัหาอาจจะ

ไดพ้บเจอซำ้ ๆ และเคยแกไ้ขปัญหามาก่อนและมทีางเลอืกในการดำเนนิการแกไ้ขที่

หลากหลายตามบรบิทของพื้นที่ ตามบุคคล และมเีครือข่ายทางการบรหิารช่วยเหลอื  

ซึ่งผู้บรหิารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานนอ้ยอาจจะแกไ้ขปัญหาได ้

แต่ส่วนใหญ่ตอ้งใช้ระยะเวลา และอาจจะขาดเครอืข่ายที่คอยใหก้ารช่วยเหลอื ทำใหม้ี

ความคดิเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้ง นพดลย์ เพชระ (2559, หนา้ 14) ที่กล่าวไวว้่า 

สมรรถนะไวว้่า หมายถงึ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มผีลทำใหบุ้คคลนัน้ปฏิบัตงิาน

ในความรับผิดชอบของตนไดด้ ีส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาขึ้นตามเปา้ประสงค์โดยภาพรวม 

รายดา้นและรายขอ้ ไม่แตกต่างกัน ตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม รายดา้นและ 

รายขอ้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง  

พบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคดิเห็นสูงกว่า ผู้บรหิาร

โรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดกลาง ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรียน 

ขนาดกลาง มคีวามคดิเห็น ต่ำกว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน โรงเรยีนขนาดใหญ่/

ใหญ่พเิศษ อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตาม ประสบการณ์ 
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ในการปฏบิัตงิาน พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .01  

  3. ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน สภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดของโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน พบว่า 

   3.1 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามสภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า  

โดยภาพรวม และรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้ 

อาจเป็นเพราะ โรงเรยีนขนาดใหญ่มบีุคลากรมาก ดังนั้นในการปฏบิัตงิานจงึไดรั้บผิดชอบ

งานเฉพาะงานทำให้งานมปีระสทิธภิาพมากกว่าโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเล็ก  

ส่วนโรงเรยีนขนาดเล็กที่มบีุคลากรจำนวนนอ้ยและจำกัด บุคลากรหนึ่งคนอาจตอ้งได้

รับผิดชอบงานหลายงาน ทำใหง้านมปีระสทิธภิาพนอ้ย ทำใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคลอ้งกับ สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็น

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และสอดคลอ้งกับ พงษ์พพิัฒน์  

นารนิรักษ์ (2563, บทคัดย่อ) ที่ได ้ปัจจัยการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษา

พบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่มีสถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน มคีวามคดิเห็น แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   3.2 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิารโรงเรยีนและ

ครูผู้สอนในแต่ละโรงเรยีนมีจำนวนบุคคลกรตามขนาดของโรงเรยีนที่ไม่เท่ากันซึ่งอาจทำให้

การปฏบิัตงิานลา้ช้า เกดิประสทิธผิลไม่เท่ากัน มกีารรับรูต้่างกัน สอดคลอ้งกับ สทิธศัิกดิ์ 

เพ็ชรยิ้ม (2563, หน้า 41) ที่กล่าวไว้ว่า ประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนเป็นความสามารถ

ในการบรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลใหนั้กเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ที่กำหนดไว ้และสามารถพัฒนานักเรยีนให้มเีจตคตทิางบวก สามารถปรับตัวเขา้กับ
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สิ่งแวดลอ้มที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกบั วัชพงษ์ อุย้วงค์ (2561, 

บทคัดย่อ) ที่ศกึษา สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการศกึษาพบว่าประสทิธผิล 

โรงเรยีน ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 สอดคลอ้งกับ วมิาลย์ ลทีอง (2563,  

บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา ปัจจัยการบรหิารที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษาพบว่า 

ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีนและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานและประเภทโรงเรยีน  

โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

   3.3 ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน พบว่า  

โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ต่างกัน มกีารรับรู้ต่างกัน โดยผู้บรหิาร

สถานศกึษาคดิว่าตนเองมกีารรับรูม้ากกว่าครูผู้สอน เนื่องจากไดรั้บความรู ้ผ่านการ

ประชุม สัมมนา เยอะกว่าครูผู้สอน และอกีทัง้เป็นผู้ที่คอยใหค้ำปรกึษาหารือในทุกดา้น 

ของสถานศกึษา จึงมคีวามคดิเห็นแตกต่างจากครู ซึ้งสอดคลอ้งกับ นชิานันท์ ราวัน 

(2560, หนา้ 41) กล่าวว่า ประสทิธผิลการบริหารโรงเรียน หมายถงึ ความสามารถของ

ผู้บรหิารสถานศกึษาในการใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานด้านกระบวนการบรหิาร

จัดการเรยีนการสอน การนิเทศภายในโรงเรยีน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์การดำเนนิงาน 

ของโรงเรยีน หรอืตามขอบข่ายงานทัง้ 4 ดา้นในการบริหารงานของโรงเรยีน สอดคลอ้งกับ 

ณรงฤทธิ์ นามเหลา (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคดิเห็นของ

ผู้บรหิารโรงเรยีน หัวหน้ากลุ่มงาน และครูผู้สอน จำแนกตามที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิานต่างกัน โรงเรยีนที่ปฏบิัตงิาน ทัง้ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และสอดคลอ้งกับ สัตตบุษย์ โพธรุิท (2564, บทคัดย่อ)  

ที่ไดศ้กึษา ทักษะการบรหิารของผู้บริหารโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
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โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษา  

ประสทิธผิลโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติ ิ

ที่ระดับ .01 

  4. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็น 

ของผู้บรหิารโรงเรยีน และครูผู้สอน พบว่า ตัวแปรที่ศกึษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก อย่างมนัียสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผู้บรหิารและ

ครูผู้สอนคดิเห็นตรงกันว่าถ้าสมรรถนะของผู้บรหิารดจีะส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ที่ดตีามดว้ย เพราะสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบรกิารที่ดี ด้านการพัฒนา

ตนเอง ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ดา้นการสื่อสารและการจูงใจ และด้านอื่น ๆ  

ดา้นซึ้งสอดคลอ้งกับผลงานวจัิยของวรัิตน์ พงษ์มติร (2557, บทคัดย่อ)  ไดท้ำการวจัิย 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบรหิารของโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า 1) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ด้านครู  

ดา้นหลักสูตร ดา้นบรรยากาศ ด้านทรัพยากร และดา้นนักเรยีน ส่งผลต่อประสทิธิผล 

ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก 2) ประสทิธผิลการบริหารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน 

3.1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนกับประสทิธผิลการ

บรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า  

ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยดา้นทรัพยากร ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน  

ปัจจัยดา้นนักเรยีน และปัจจัยดา้นหลักสูตร มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก  

  5. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน พบว่า สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน 

และครูผู้สอน ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 8 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ไดอ้ย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 จำนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6)  
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ดา้นพัฒนาตนเอง (X3) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ดา้นการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ (X5) การมวีิสัยทัศน์ (X8) ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน

เห็นความสำคัญในการ สื่อสารและการจูงใจ ด้านพัฒนาตนเอง ดา้นการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ การมี

วสิัยทัศน์ จงึทำใหส้มรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวม

ทัง้ 5 ดา้น สามารถพยากรณ์ไดด้ทีี่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกับ วรัิตน์ พงษ์มิตร (2557, บทคัดย่อ)  

ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจัิยพบว่า 1) ปัจจัยด้านผู้บรหิาร ด้านครู  

ดา้นหลักสูตร ดา้นบรรยากาศ ด้านทรัพยากร และดา้นนักเรียน ส่งผลต่อประสทิธิผลของ

โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2) ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน  

3.1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนกับประสทิธผิล 

การบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า 

ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยดา้นทรัพยากร ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน  

ปัจจัยดา้นนักเรยีน และปัจจัยดา้นหลักสูตร มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก  

กับประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

3.2) การสรา้งสมการพยากรณประสทิธผิลการบรหิาร ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเป็นตัว

พยากรณ์ พบว่า ปัจจัยดา้นหลักสูตร (X6) ปัจจัยดา้นทรัพยากร (X5) ปัจจัยดา้นผู้บรหิาร 

(X1) ปัจจัยดา้นนักเรยีน (X3) และปัจจัยด้านครูผู้สอน (X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรียน มคี่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .882 

สามารถร่วมพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ไดร้อ้ยละ 77.80 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นภัทร 

ทรัพย์ชม  (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจัิย เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิาร

สถานศกึษาที่มต่ีอประสิทธผิลการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดใีนการ

พยากรณ์ภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษา ไดแ้ก ่ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X1)  
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ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) ดา้นการคำนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (X3)  

ดา้นการใหก้ารสนับสนุน (X5) และดา้นการจูงใจ (X6)  

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวจัิยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

โดยตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดทีี่สุด ไดแ้ก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ดา้นพัฒนา

ตนเอง ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ และดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

    ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร หมายถงึ ความสามารถในการใหค้ำปรกึษา และช่วยแกป้ัญหาใหแ้ก่เพื่อน

ร่วมงานและผู้เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่าง รวมทัง้

ส่งเสรมิสนับสนุนและใหโ้อกาสเพือ่นร่วมงานไดพ้ัฒนา ในรูปแบบต่าง ๆ รองลงมาคอื  

การมวีสิัยทัศน์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามลำดับ ดังนัน้ควรมกีารส่งเสรมิสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนด้านดังกล่าว เพื่อใหป้ระสทิธผิลโรงเรียนมปีระสทิธภิาพ 

   1.2 จากผลการวจัิยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เรยีงตามลำดับจากมากไปหานอ้ย ในด้านสมรรถนะหลัก คอื การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

การพัฒนาตนเอง การบรกิารที่ด ีการทำงานเป็นทมี ตามลำดับ ส่วนดา้นสมรรถนะประจำ 

สายงาน คอื การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ การวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ และการมวีิสยัทัศน์ ตามลำดับ ในการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธผิลควร 

มกีารเสรมิสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเสรมิสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนได้ 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรนำสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธผิล

โรงเรยีน ไปทำการวจัิยในรูปแบบการวจัิยเชิงปฏบิัตกิาร เพื่อแกป้ัญหาและพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน ต่อไป 

   2.2 ควรศกึษาตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน เช่น 

วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำของผู้บรหิาร เพื่อเป็นสารสนเทศในการใช้ขอ้มูลในการ

พัฒนาประสทิธผิลโรงเรยีน 

   2.3 ควรศกึษาสมรรถนะหลักของครู เช่น ผู้บริหารโรงเรียนควรมกีารนำ

นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความสำเร็จของงาน เพื่อเพิ่มพูลความเป็นองค์การแห่งการ

เรยีนรู ้และขวัญกำลังใจในการปฏบิัตงิานของครู เพื่อทำใหไ้ดผ้ลการวิจัยที่หลากหลาย  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธผิลในโรงเรยีน 

   2.4 ควรศกึษาสมรรถนะประจำสายงานของครู ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีน เพื่อทำใหไ้ดผ้ลการวจัิยที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานภายใน

โรงเรยีนต่อไป 
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เทพสวัสด์ิวิทยา 



226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชางม่ิงพิทยานุกูล 



227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดงมะไฟวิทยา 



228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาแรศึกษา 



229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตางอยพัฒนศึกษา 



230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แวงพิทยาคม 



231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โพนงามศึกษา 



232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกลราชวิทยานุกูล 



233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกลนครพัฒนศึกษา 
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ธาตุนารายณวิทยา 
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เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มัธยมวานรนิวาส 



237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อากาศอำนวยศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื่อการวจัิย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

………………………………………………………………………………………………………… 

คำชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามในการวิจัยในครัง้นี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนครและแบบสอบถามนี้สำหรับผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 2. แบบสอบถามชุดนี้มทีัง้หมด 3 ตอน คอื 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย และนอ้ยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ซึ่งมลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 3. ผู้วจัิยใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมอืจากท่านในการตอบ 

แบบสอบถามทุกขอ้ ตามความเป็นจรงิ และจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอ้มูลที่ไดจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อใหผ้ลการวิจัยถูกตอ้ง เช่ือถือได ้คำตอบของท่าน ผู้วจัิยจะนำไป

วเิคราะห์ แลว้นำเสนอในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่การวิจัยนี้

เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนต่อไป  
 

ปนัดดา สารคิา 

นักศกึษาปรญิญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบรหิารการศกึษาบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



252 

ตอนท่ี 1 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชีแ้จง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  (   ) ผู้บรหิารโรงเรยีน 

  (   ) ครูผู้สอน  

 2. ขนาดของโรงเรยีน 

  (   ) โรงเรยีนขนาดเล็ก 

  (   ) โรงเรยีนขนาดกลาง 

  (   ) โรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

  (   )  นอ้ยกว่า 10 ปี 

  (   )  10-20 ป ี

  (   )  มากกว่า 20 ปี 
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ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
 

คำชี้แจง  โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละขอ้อย่างชัดเจน แลว้ทำเครื่องหมาย √ ลงใน 

ช่องขวามอืที่แสดงถงึระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  ตามความคดิเห็นของท่าน 

โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน มากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน มาก        ให้ 4 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน ปานกลาง ให ้3 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน นอ้ย    ให ้2 คะแนน 

 ระดับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีน นอ้ยที่สุด  ให ้1 คะแนน 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

ขอ้ที ่

 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

0 1. สมรรถนะหลัก       

   1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

       1.1.1 ความรูค้วามเขา้ใจในการ

วางแผนปฏบิัตงิานใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายและภารกจิ 

 

 

√ 

    

 จากตัวอย่างในขอ้ 0 ท่านพิจารณาเห็นว่าขอ้ความนัน้ มสีมรรถนะของผู้บรหิาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีนมากที่สุด ท่านจึงกา √ ในช่องหมายเลข 5 
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ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 1. สมรรถนะหลัก      

 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์      

1 ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผน

ปฏบิัตงิานสอดคล้องกับนโยบาย 

และภารกจิ      

2 การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธ ิ

ภาพการปฏบิัติงาน      

3 การวางแผนการปฏบิัตงิานแต่ละภารกจิ      

4 การปฏบิัตงิานใหบ้รรลุเปา้หมาย 

ตามแผนปฏิบัตงิาน      

5 การใช้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์ 

เพื่อพัฒนางาน      

 1.2 บรกิารที่ด ี      

6 การจัดระบบการใหบ้รกิารบนพื้นฐาน 

ของขอ้มูลความตอ้งการ      

7 ความรวดเร็วและความเสมอภาค 

ในการใหบ้รกิาร      

8 การศกึษาผลการใหบ้รกิารเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนา      

9 การประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร      

10 ความตัง้ใจ และเต็มใจ ในการใหบ้ริการ      

 1.3 พัฒนาตนเอง      

11 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง      

12 การเลอืกใช้แหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย      
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ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

13 การศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมดว้ยวธิี 

ที่หลากหลาย      

14 การวเิคราะห์ รวบรวมองค์ความรู ้ 

เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน      

15 การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ

พัฒนางาน      

 1.4 การทำงานเป็นทีม      

16 การมสี่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น      

17 การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น      

18 ความเต็มใจใหค้วามร่วมมอื 

ในการปฏบิัตงิาน      

19 การปฏบิัตตินเป็นผู้นำหรอืผู้ตาม  

ไดเ้หมาะสม      

20 การส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ำลังใจ  

ใหเ้กยีรตผู้ิอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

 2. สมรรถนะประจำสายงาน      

 2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์      

21 การวเิคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน/

โครงการ ในความรับผิดชอบ      

22 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิาร

บุคลากรของหน่วยงานตนเอง      

23 การวจัิยเพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ      

24 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการบรหิารทั่วไป

ของหน่วยงานตนเอง      
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ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

25 การจัดระบบตรวจสอบ และควบคุม

ภายในของหน่วยงานตนเอง      

 2.2 การสื่อสารและการจูงใจ      

26 การเป็นผู้นำอภปิราย สรุปประเด็น 

ในการประชุม      

27 การใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อการบริหาร      

28 การส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน      

29 การใหก้ำลังใจ และใหเ้กยีรตผู้ิอื่น      

30 การโนม้นา้วใหผู้้อื่นยอมรับ และเห็นดว้ย      

 2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      

31 การประสานงานระหว่างองค์กร  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ทางการศกึษาของหน่วยงานในสังกัด      

32 การส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งเครอืข่าย 

เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร      

33 การนำผลการประเมนิการปฏบิัตงิานมาใช้

ในการวางแผน เพื่อพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง      

34 การจัดระบบการพัฒนาบคุลากร      

35 การจัดทำฐานขอ้มูลเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากร และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

เป็นรายบุคคล      
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ขอ้ที ่
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

       

 2.4 การมวีิสัยทัศน์      

36 การบูรณาการความรู ้ประสบการณ์  

และสถาน การณ์ปัจจุบัน เพื่อการ 

กำหนดวสิัยทัศน์ขององค์กร      

37 การเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์  

และพันธกจิขององค์กรใหค้รอบคลุมทศิ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

สอดคลอ้งกับนโยบายหน่วยงานตน้สังกัด      

38 การใช้กระบวนการมสี่วนร่วม เพื่อเปดิ

โอกาสใหบุ้คลากรร่วมกันกำหนดวสิัยทัศน์

ขององค์กร      

39 การกำหนดแนวคดิ ทิศทางการปฏบิัตงิาน 

ที่กวา้งไกล ทันสมัย       

40 การปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน์ใหเ้หมาะสมกับ

สภาพที่เปลี่ยนแปลง      
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ตอนท่ี  3แบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

คำชี้แจง   โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละขอ้อย่างชัดเจน แลว้ทำเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องขวามอืที่แสดงถงึระดับประสทิธผิลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของท่านโดยมเีกณฑ์ ดังนี้ 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน มากที่สุด ให ้ 5  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน มาก  ให ้ 4  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน ปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน นอ้ย  ให ้ 2  คะแนน 

 ระดับ ประสทิธผิลโรงเรยีน นอ้ยที่สุด ให ้ 1  คะแนน 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

ขอ้ที ่

 

 

ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ที่สุด

(1) 

0 1. งานวชิาการโรงเรยีนมกีารวางแผน

จัดการเรยีนการสอนที่สอดคลอ้งกับ

หลักสูตรสถานศกึษา 

√     

 จากตัวอย่างในขอ้ 0 ท่านพิจารณาเห็นว่าขอ้ความนัน้ โรงเรยีนมกีารวางแผน

จัดการเรยีนการสอนที่สอดคลอ้งกับหลักสูตรสถานศกึษา ในระดับมากที่สุด  

ท่านจึงกา √ ในช่องหมายเลข 5 
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ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 1. งานวชิาการ      

1 การส่งเสรมิการเรยีนใหนั้กเรยีนได้

เรยีนรูแ้ละไดท้ำงานร่วมกันโดยเนน้

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ      

2 การจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกับสภาพปัญหาชุมชน สังคม 

และภูมปิัญญา      

3 การวางแผนจัดการเรยีนการสอน

สอดคลอ้งกับหลักสูตรของสถานศกึษา      

4 การจัดการเรยีนการสอนซ่อมเสริม

ใหก้ับนักเรยีนที่มปีัญหาในการเรยีนรู้

อย่างต่อเนื่อง      

5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างสม่ำเสมอ      

6 การจัดทำรายงานประจำปเีสนอ

หน่วยงานตน้สังกัดและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง      

7 การส่งเสรมิความรูด้้านวิชาการ 

ที่ชุมชนต้องการอย่างต่อเนื่อง      

8 การนเิทศติดตามผลงานการดำเนนิงาน

การจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

และสม่ำเสมอ      
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ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 2. งานงบประมาณ      

9 การระดมทรัพยากร ทุนเพื่อการศกึษา 

รวมทัง้ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ 

ทรัพย์สนิของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการ      

10 การดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหา 

รวมทัง้การหารายไดจ้ากการบรกิาร

ของโรงเรยีน ที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับ

นโยบาย วัตถุประสงค์และภารกจิ 

หลักของโรงเรยีน      

11 การปฏบิัตงิานตามที่ไดรั้บการกระจาย

อำนาจและมอบอำนาจ      

12 การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเสนอขอ

จัดตัง้งบประมาณประจำปขีองโรงเรยีน      

13 การจัดทำเอกสาร หลักฐานดา้นการรับ

จ่ายเงิน และบัญชีอย่างถูกตอ้ง 

และเป็นปัจจุบัน      

14 การตรวจสอบการใช้จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน      

15 การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผล  

การดำเนนิงานเป็นประจำ 

และเป็นปัจจุบัน      
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ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

 3. งานบรหิารงานบุคคล      

16 การพจิารณาความดี ความชอบของ

บุคลากรในโรงเรยีน ดว้ยความยุตธิรรม

โปร่งใส       

17 บุคลากรไดรั้บการส่งเสรมิให้มคีวามรู ้

ความ สามารถ และทักษะในการ

จัดการเรยีนการสอน      

18 มกีารบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีน 

ที่สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ  

ที่คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

กำหนด      

19 มกีารจัดทำมาตรฐานภาระงาน 

ในโรงเรยีน      

20 มกีารยกย่อง เชิดชูเกยีรต ิครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่มผีลงานดเีด่น

เป็นประจักษ์      

21 ผู้บรหิารปฏิบัตตินเป็นตัวอย่างที่ดตี่อ 

ผู้ใตบ้ังคับ บัญชา       

22 ผู้บรหิารส่งเสรมิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

ในการศกึษาต่อ การพัฒนาและวจัิย 

ตามแนวทางของคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน      

 4. งานบรหิารทั่วไป      

23 การส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถาน 

ศกึษามสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา       
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ขอ้ที ่ ประสทิธผิลโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที่สุด 

(1) 

24 การจัดทำแผนปฏบิัติงานร่วมกับองค์กร

ชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถาบันการศกึษา

ทางศาสนา       

25 การจัดกจิกรรมประชาธปิไตยและ

ส่งเสรมิในดา้นของคุณธรรมจรยิธรรม 

ในโรงเรยีน      

26 การจัดกจิกรรมกฬีาและนันทนาการ

สำหรับชุมชน      

27 การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรยีน 

เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด      

28 การประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรยีน 

ใหชุ้มชนไดรั้บทราบ      

29 การจัดกจิกรรมบรกิารสุขอนามัย

โภชนาการและกจิกรรมอื่น ๆ  

เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างทั่วถงึ      

30 การประเมนิผลการดำเนนิงานบรหิาร

ทั่วไปอย่างถูกตอ้ง      

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสอืรับรองจรยิธรรมการวจัิยในมนษุย์ 
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ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 41  สรุปการพจิารณาความสอดคลอ้งของผู้เช่ียวชาญต่อแบบสอบถามเพื่อการวจัิย 

              เรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

ตอนที่ 2  สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน 

1. สมรรถนะหลัก 

1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

1.2 การบรกิารที่ดี 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

1.3 การพัฒนาตนเอง 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ตาราง 41 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1.4 การทำงานเป็นทีม 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2. สมรรถนะประจำสายงาน 

   2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

2.4 การมวีิสัยทัศน์ 

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

ตอนที่ 3 ประสทิธผิลโรงเรียน 

1. งานวชิาการ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

2. งานงบประมาณ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่

คะแนนความคดิเห็นของกรรมการ  

รวม 

ค่า 

IOC 

 

สรุปผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

3. งานบรหิารงานบุคคล 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

4. งานบรหิารทั่วไป 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมัน่ 
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ตาราง 42 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) และค่าความเช่ือม่ันของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

              โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทกีารศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

สมรรถนะหลัก ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ ์

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .465 - .700 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .805     

1 .515 

2 .682 

3 .465 

4 .700 

5 .631 

1.2ด้านการบรกิารท่ีดี 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .716 - .806 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .789       

6 .676 

7 .403 

8 .539 

9 .649 

10 .608 

1.3ด้านการพัฒนาตนเอง 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .815 - .855 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .861 

          

11 .593 

12 .729 

13 .749 

14 .749 

15 .609 

4. ด้านการทำงานเป็นทมี   

        ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .854 - .880 

        ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .888 

 

16 .738 

17 .670 

18 .717 

19 .772 

20 .764 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง . 403 - .772 และมคี่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ เท่ากับ .975 

 

 



276 

 จากตาราง 42 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง . 403 - .772 และมคี่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก เท่ากับ .975 เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 

  1. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .465 - .700 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .805 

  2. ดา้นการบรกิารที่ดคี่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.716 - .806  

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .789 

  3. ดา้นการพัฒนาตนเอง ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .815 - .855 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .861 

  4. ดา้นการทำงานเป็นทีม ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .854 - .880 

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .888 
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ตาราง 43 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) และค่าความเช่ือม่ัน 

             ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

             โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทกีารศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  
 

สมรรถนะประจำสายงาน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

2.1ด้านการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .659 - .773 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .871    

1 .683 

2 .723 

3 .773 

4 .680 

5 .659 

2.2 ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .630 - .772 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .862     

6 .700 

7 .630 

8 .647 

9 .772 

10 .667 

2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .792 - .861 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .934 

          

11 .847 

12 .821 

13 .861 

14 .803 

15 .792 

2.4ด้านการมวีสิัยทัศน์ 

        ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .670 - .789 

        ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .887 

 

16 .725 

17 .670 

18 .789 

19 .753 

20 .705 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .630 - .861 และมคี่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ เท่ากับ .889 
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 จากตาราง 43 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .630 - .861 และมคี่าความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะประจำสายงาน เท่ากับ  .889 เมื่อพจิารณารายดา้น  

ดังนี้ 

  5. ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่

ระหว่าง.659 - .773 และมีค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .871  

  6. ดา้นการสื่อสารและการจูงใจค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง.630 - 

.772 และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .862     

  7. ดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้ 

อยู่ระหว่าง .792 - .861และมคี่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .934 

  7. ดา้นการพัฒนาตนเอง ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .815 - .855 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .861 

  8. ดา้นการมวีสิัยทัศน์ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.670 - .789  

ค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .887 
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ตาราง 44 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายขอ้ (r) และค่าความเช่ือม่ันของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

              โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทกีารศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 
 

ประสทิธผิลโรงเรยีน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

3.1 งานวิชาการ 

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .585 - .873 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .924   

1 .746 

2 .769 

3 .799 

4 .873 

5 .652 

6 .846 

7 .585 

8 .714 

3.2 งานงบประมาณ 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .583 - .758 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .883     

1 .583 

2 .670 

3 .629 

4 .743 

5 .737 

6 .758 

7 .613 

3.3 งานบริหารงานบุคคล 

         ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .509 - .767 

         ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .841 

         

1 .578 

2 .509 

3 .532 

4 .567 

5 .767 

6 .607 

7 .613 
 

 



280 

ตาราง 44 (ต่อ) 
 

ประสทิธผิลโรงเรยีน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

3.4 งานบริหารท่ัวไป 

          ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .601 - .836 

          ค่าความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .917  

1 .700 

2 .709 

3 .836 

4 .804 

5 .761 

6 .601 

7 .665 

8 .748 

 จากตาราง 44 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง . 509 - .873 และมคี่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธผิลโรงเรยีน เท่ากับ .922 เมื่อพจิารณารายดา้น 

ดังนี้ 

  1. งานวชิาการ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.585 - .873 และมีค่า

ความเช่ือม่ันรายดา้นเท่ากับ .924 

  2. งานงบประมาณ ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .583 - .758 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .883 

  3. งานบรหิารงานบุคคล ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .509 - .767 

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .841 

  4. งานบรหิารทั่วไป ค่าอำนาจจำแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง.601 - .836  

และมคี่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ .917 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
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249 

Correlations 

 X x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 Y y1 y2 y3 y4 

X Pearson 

Correlation 

1 .901** .910** .911** .909** .926** .932** .930** .937** .791** .878** .664** .695** .635** 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x1 Pearson 

Correlation 

.901** 1 .867** .853** .775** .782** .771** .792** .802** .705** .771** .581** .626** .581** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x2 Pearson 

Correlation 

.910** .867** 1 .827** .813** .805** .787** .803** .801** .710** .815** .587** .625** .550** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x3 Pearson 

Correlation 

.911** .853** .827** 1 .818** .804** .804** .766** .843** .741** .799** .604** .664** .624** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x4 Pearson 

Correlation 

.909** .775** .813** .818** 1 .794** .812** .827** .849** .696** .811** .572** .601** .541** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x5 Pearson 

Correlation 

.926** .782** .805** .804** .794** 1 .903** .863** .851** .685** .767** .589** .596** .535** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x6 Pearson 

Correlation 

.932** .771** .787** .804** .812** .903** 1 .898** .872** .765** .821** .659** .682** .619** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x7 Pearson 

Correlation 

.930** .792** .803** .766** .827** .863** .898** 1 .875** .752** .823** .651** .659** .598** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

x8 Pearson 

Correlation 

.937** .802** .801** .843** .849** .851** .872** .875** 1 .763** .849** .640** .658** .625** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

Y Pearson 

Correlation 

.791** .705** .710** .741** .696** .685** .765** .752** .763** 1 .851** .938** .950** .913** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y1 Pearson 

Correlation 

.878** .771** .815** .799** .811** .767** .821** .823** .849** .851** 1 .711** .740** .634** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y2 Pearson 

Correlation 

.664** .581** .587** .604** .572** .589** .659** .651** .640** .938** .711** 1 .870** .852** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y3 Pearson 

Correlation 

.695** .626** .625** .664** .601** .596** .682** .659** .658** .950** .740** .870** 1 .860** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

y4 Pearson 

Correlation 

.635** .581** .550** .624** .541** .535** .619** .598** .625** .913** .634** .852** .860** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Model Summaryf 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .765a .585 .584 .40215 

2 .794b .630 .628 .38039 

3 .802c .643 .639 .37438 

4 .809d .655 .651 .36838 

5 .813e .661 .656 .36557 

a. Predictors: (Constant), x6 

b. Predictors: (Constant), x6, x3 

c. Predictors: (Constant), x6, x3, x7 

d. Predictors: (Constant), x6, x3, x7, x5 

e. Predictors: (Constant), x6, x3, x7, x5, x8 

f. Dependent Variable: Y 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.241 .137  9.093 .000 

x6 .699 .032 .765 21.613 .000 

2 (Constant) .904 .140  6.465 .000 

x6 .437 .051 .479 8.497 .000 

x3 .340 .054 .356 6.321 .000 

3 (Constant) .883 .138  6.412 .000 

x6 .248 .075 .271 3.304 .001 

x3 .309 .054 .324 5.753 .000 

x7 .224 .066 .260 3.417 .001 

4 (Constant) .937 .136  6.868 .000 

x6 .387 .084 .424 4.596 .000 

x3 .360 .055 .377 6.559 .000 

x7 .280 .067 .324 4.201 .000 
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x5 .259 .075 .280 3.437 .001 

5 (Constant) .865 .138  6.243 .000 

x6 .354 .085 .388 4.188 .000 

x3 .295 .060 .309 4.884 .000 

x7 .214 .071 .248 3.001 .003 

x5 .277 .075 .301 3.697 .000 

x8 .196 .080 .203 2.460 .014 

a. Dependent Variable: Y 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้บรหิารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสกลนคร 
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แบบสัมภาษณส์ำหรบัผู้เชี่ยวชาญ 

 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธผิลโรงเรยีนในสังกัดกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร 

 

ชื่อผู้วจัิย นางสาวปนัดดา สารคิา นักศกึษาปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานท่ีปรกึษา ผศ.ดร.เพลนิพศิ  ธรรมรัตน์ 

กรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ ดร.ประภัสร สุภาสอน 

ชื่อผู้สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………….……………………….. 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………….……………….……….. 

สถานท่ีสัมภาษณ์ …………………………………………………………………………….……….……………………….. 

วัน เดอืน ป ีที่สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………….……………………….. 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ……………………………. จบการสัมภาษณ์เวลา ...................................... 

ประเด็นคำถาม 

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน

อย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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2.ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมีหลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

3. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการสื่อสารและการจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธผิล

โรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

4. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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5. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญท่านมหีลักการขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางใดที่จะพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนดา้นการมวีสิัยทัศนท์ี่ส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรยีนอย่างไร  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

                                                               ลง

ช่ือ………………………………………………………..                                                                                    

(……………………………………………………..) 

                                                                                   ผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวจัิยการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญเพือ่หา 

แนวทางพัฒนา 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดคีณะครุศาสตร์  

                     อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร 

                     ดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

                     สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                     ครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิา 

                     การบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ ดร.วชิาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

                     การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขต 

                     พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ นางประพณิพักตร์ ธุระนนท์ ศกึษานเิทศก์ชำนาญการพเิศษ  

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ ดร.สุกจิ ศรพีรหม ผู้อำนวยการโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 

                     ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
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ภาพประกอบ 12 สัมภาษณ์ ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรยีนหนองหลวงศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 13 สัมภาษณ์ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการชำนาญกาญพิเศษ  

                         โรงเรยีนสว่างแดนดนิ  
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ภาพประกอบ 14 สัมภาษณ์ นางนาถฤด ีหลักทอง ครูเช่ียวชาญ โรงเรยีนสว่างแดนดนิ  

                         อำเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 สัมภาษณ์ นางกวนินาฎ เสยีงเลศิ ครูชำนาญการพเิศษ  

                                  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นางสาวพรทิพา สหีาคุณ 

วัน เดือน ปีเกิด   วัน 29 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2535  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  245 หมู่ 5 บ้านนาคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ 

      จังหวัดนครพนม 48190 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ 

       อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 

       สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

       เขต 1 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2559   ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

       มหาวิทยาลัยนครพนม 

          พ.ศ. 2565   ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม) สาขาวิชาการบริหาร 

       การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2562   รับราชการ ตำแหน่งครูผูช่้วย โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อ 

       เหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  

       จังหวัดสกลนคร 47280 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 พ.ศ. 2565   รับตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อ 

       เหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  

       จังหวัดสกลนคร 47280 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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