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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ

การบริการ ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ เทคนิคการส่ือสาร และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จำแนกตาม 

ประสบการณ์การทำงาน ขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  

เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ถึงน้อยท่ีสุด  

ซ่ึงมี ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ  .91 สถิติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน คือ 

ประสิทธิภาพการบริการ  ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ  เทคนิคการส่ือสาร และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

มีความสามารถอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า 

ครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน สำหรับครูท่ีสังกัดโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการ

บริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดใหญ่ มีสมรรถนะการบริการท่ีดี มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

คำสำคัญ: สมรรถนะ, การบริการท่ีดี, ผู้บริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research were to examine and to make a comparison of the 

competency on service mind of school administrators under the Petchaboon Primary 

Educational Service Area Office 3 in 3 aspects including efficiency of service, mastery of 

management, communicative technique and continuous self-development as classified by 

work experience and school size.  The study sample were 310 teachers of the schools 

under the Petchaboon Primary Educational Service Area Office 3. The research instrument 

was a questionnaire with 5-point rating scales with the reliability of .91.  The data analysis 

was carried out by using percentage, mean, standard deviation, t-test independent and 

One-Way ANOVA. 

The research findings were as follows: 1) the competency on service mind of 

school administrators under the Petchaboon Primary Educational Service Area Office 3 

was overall at high level. After item analysis, it was found that each aspect of the 

competency on service mind was also at high level - efficiency of service, mastery of 

management, communicative technique, and continuous self-development and  

2) according to the comparison results, it was found that the teachers having different 

amount of work experience did not have different opinions towards the competency on 

service mind of school administrators under the Petchaboon Primary Educational Service 

Area Office 3.  When classified by school size, it was found that the opinions of the 

teachers working in the schools of different sizes were significantly different at the  

.05 level. That is, in the teachers’ opinions, the administrators in large schools was 

competent a higher level than their counterparts in small schools. 

 

Keywords: Competency, Service Mind, School Administrators 

 

บทนำ   

 ความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดความสลับซับซ้อน

และปัญหาอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  ในการดำเนินงานในสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมี

วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ มีใจรักการบริการและมีคุณธรรมจริยธรรม จึงจะทำให้องค์กร 

ประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ีคาดไว้  

 พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 ได้กำหนดให้วิชาชีพผู้บริหาร

โรงเรียน เป็นวิชาชีพควบคุม ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพให้สมกับ 



184 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

เป็นวิชาชีพช้ันสูง (ยุพิน สุขมา, 2550: 1) เพ่ือให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกับมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ท่ีให้ความสำคัญต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะ เช่ือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหน่ึงท่ีจะทำให้การจัดการศึกษา

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซ่ึงได้กำหนดไว้ในหมวด 7 ครูอาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษามาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร โรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา มีฐานะเป็น

องค์การอิสระ ภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา 53(2) 

กำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียน ท้ังของรัฐและของเอกชนต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(สมหวัง พิธิยานุวัตน์ และคณะ, 2543: 12) 

 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวบ่งช้ีท่ีสำคัญต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการศึกษา พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน ถือได้ว่าเป็นผู้จัดการทางการศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรดำเนินการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเป็นไปตามความมุ่งหวังของสังคม และ

หากผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ย่อมเป็นบุคคลท่ีมีสมรรถนะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน การท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถหรือสมรรถนะท่ี

เหมาะสมกับตำแหน่งทำให้บุคลากรในโรงเรียน เกิดความศรัทธาและยอมรับในการบริหารงาน (รุ่งเรือง 

สุขาภิรมย์, 2544: 46) ซ่ึงการบริหารงานในโรงเรียนเป็นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้ัง

ด้าน ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคมและประเทศชาติ โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติท่ีสำคัญท่ีสุด ในการให้ความรู้

และการบริการด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน ประชาชนในสังคม โรงเรียนถึงเป็นองค์กรวิชาชีพในการพัฒนา

คุณภาพของสังคม ซ่ึงคุณภาพของสังคมย่อมเกิดจากคุณภาพของการศึกษาข้ึนอยู่กับการบริหารโรงเรียน

ของผู้บริหารน่ันเอง มานิตย์ คณะวาปี  (ไพบูลย์ ไชยเสนา, 2550: 1; อ้างอิงจากมานิตย์ คณะวาปี,  

2546: 9) 

 สมรรถนะถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหน่ึงของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการท่ี

รอบรู้ เช่ียวชาญ ลักษณะของการบริหารจะต้องปรับให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์การท่ีเปล่ียนแปลงไป 

หากองค์การต้องการพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ควรมีการกำหนดให้มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ 

(Competency) แมคแคลแลนด์ (McClelland, 1973: 1-14) ทำการศึกษา เก่ียวกับสมรรถนะ พบว่า  

ผู้ทำงานเก่งไม่ใช่ผู้เรียนเก่ง แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์ใน

งานท่ีทำ จึงเรียกคนน้ันว่ามี “Competency” ท่ีเหมาะสมกับงานน้ัน (ธำรงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ, 2551: 5) 

โดยสมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใน  ปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถ สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือ

ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ในงานท่ีตนรับผิดชอบ  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 14) สอดคล้องกับ สมศักด์ิ ดล

ประสิทธ์ิ (2549: 11-13) บุคคลท่ีดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 

อีกท้ังต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงการแสดงออกดังกล่าว เรียกว่า “สมรรถนะ” (Competency) 
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 สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน นอกจากจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้

รอบรู้ทำงาน โดยมุ่งเน้นท่ีประชาชนมีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมแล้ว ยังต้องมีสมรรถนะการบริการท่ีดี  

โดยบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์เห็นการไกล สนใจติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ 

และมีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะการบริการท่ีดีจะต้องมีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน มีความพร้อมในด้านการประสานงาน

ให้การบริการอย่างรวดเร็ว (เปรมจิตต์ เหมินทร์, 2545: 25-27) สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(2553: 11) ระบุคุณลักษณะจำเป็นต่อการปฏิบัติงานข้าราชการ คือ ความมุ่งม่ัน ความต้ังใจและความ

พยายาม ท่ีจะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ จากงานในหน้าท่ีราชการของตนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีตนเอง

สามารถท่ีจะให้บริการได้ การบริการท่ีดีจึงเป็นการกระทำท่ีไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังในหรือต่างสังกัด  

เป็นการให้บริการหลายรูปแบบซ่ึงเกิดจากจิตสำนึกของผู้ให้บริการ นอกจากน้ีการให้บริการท่ีดีเป็นการสร้าง

ความรักท่ีดีของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนควรสร้างการบริการท่ีดีเพ่ือให้เกิดความประทับใจ 

และถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบความสำเร็จความก้าวหน้าในโรงเรียนการบริการท่ี

ดีจะส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงานเป็นท่ียอมรับและได้รับความไว้วางใจ 

ต่อผู้ปกครอง (ตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง, 2555: ออนไลน์) 

 สมรรถนะการบริการท่ีดี เป็นการกระทำท่ีเป่ียมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การ

ดำเนินการท่ีเป็นประโยชน์ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2540: 6) สร้างความพึงพอใจให้ผู้เก่ียวข้อง โดยการให้

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ (อเนกลาภ สุทธินันท์ , 2555: ออนไลน์ )  

การให้บริการเป็นส่ิงท่ีสัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปได้ง่าย (วีระพงษ์ เฉลิมวีระรัตน์, 

2542: 7) ซ่ึงถือว่าเป็นการกระทำพฤติกรรมหรือการปฏิบัติการณ์ท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่ายหน่ึงโดย

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ัน (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. 2548:14) อาจเป็นกิจกรรมผลประโยชน์ หรือความพึง

พอใจท่ีสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้อง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541: 142) ถ้าการบริการดี

ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ถือเป็นหน้าตาขององค์การ (ตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง. 2555: ออนไลน์) การบริการ

จะมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นหลัก หน่วยงานท่ีมีคุณภาพการบริการเป็นเลิศจะอยู่ได้และ

เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง (สมิต สัชฌุกร, 2545:13) บุคคลท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักและ

เข้าใจถึงความต้องการ (Need) และความคาดหวัง (Expectation) ของผู้รับบริการ ท่ีหวังจะได้รับคือ  

การบริการท่ีมีคุณภาพสูงการสร้างความพึงพอใจในการบริการ ต้องใช้เทคนิควิธีการกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือชนะ

ใจผู้รับบริการ นอกจากน้ีทัศนคติ ความรู้ ทักษะการส่ังสมประสบการณ์  ทำให้เกิดความชำนาญ 

ในการมีจิตสำนึกต่อการให้บริการท่ีดี (จินตนา บุญบงการ, 2545: 46) จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการบริการ 

 แนวทางการพัฒนาการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กำหนดไว้ว่า ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการพัฒนาระบบการบริการท่ีทันสมัย ชัดเจนและเป็นเลิศในการบริการ 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพการบริการ การประสานงานระหว่าง

ภาษากับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน จึงเป็นส่ิงท่ีทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติและต้องอยู่ให้อยู่ในระดับดีมาก  

ซ่ึงผลการประเมินจะต้องอยู่ในระดับ 3.60 ข้ึนไป ทุกโรงเรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรเสน ท่ังทอง 

(2556: 106-110) ได้ทำรูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท้ังระบบทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ซ่ึงมีท้ังหมด 4 อำเภอ พบว่าด้านการบริการ ประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองและชุมชนอำเภอท่ีได้ ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่ อำเภอ 

บึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี ระดับคะแนน 3.27, 3.04 ตามลำดับ และโรงเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ  

ปานกลาง ได้แก่ อำเภอศรีเทพ อำเภอหนองไผ่ โดยมีระดับคะแนนท่ี 2.85, 2.91 ตามลำดับ ซ่ึงผล 

การประเมินดังกล่าวน้ี ยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีกำหนดไว้ 

 จากสภาพปัญหา และความจำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน

ซ่ึงถือว่าสมรรถนะการบริการท่ีดี เป็น 1 ใน 5 ของสมรรถนะหลักท่ีสำคัญของข้าราชการท่ีจะสามารถพัฒนา

องค์กรไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จได้ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548: 11-12,  

สายฝน เลาหะวิสุ, 2552: 23-25) ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ประสิทธิภาพการบริการ 2) ความรอบรู้ใน

การบริหารจัดการ 3) เทคนิคการส่ือสารและ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะการพัฒนาและส่งเสริม

สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนน้ันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีระบบ 

ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามการประเมินของครู จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน  

และขนาดโรงเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎี เพ่ือกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่คือ ด้านประสิทธิภาพการบริการ  

ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคการส่ือสารและ ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 3 ปีการศึกษา 2562 รวมประชากร 1,599 คน ใน 161 โรงเรียน จำแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  

1,439 คน โรงเรียนขนาดกลาง 81 คนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 79 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 3 ปีการศึกษา 2562 โดยการกำหนดตามตารางเคร์จซ่ี; และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan, 

1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน จากน้ันทำการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน 

แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละช้ัน ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 279 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 16 คน และโรงเรียนขนาด

ใหญ่ จำนวน 15 คน 

 เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ  

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

สมรรถนะการบริการท่ีดีของผูIบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณW เขต 3 

ประกอบดIวย 4 ดIาน คือ 
 

1. ประสทิธิภาพการบริการ 
2. ความรอบรู7ในการบริหารจัดการ 
3. เทคนิคการสือ่สาร 
4. การพัฒนาอยEางตEอเน่ือง 
 

สถานภาพ 

1. ประสบการณWการทำงาน 

    1.1 ต่ำกวEา 10 ปJ  
    1.2 ต้ังแตE 10 ปJ ข้ึนไป 
2. ขนาดโรงเรียน 

   2.1 ขนาดเล็ก 
   2.2  ขนาดกลาง 
   2.3  ขนาดใหญE 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ 

(Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับ ประสบการณ์การทำงาน และขนาดโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ใน 4 ด้าน คือ 1) ประสิทธิภาพการบริการ 2) ความรอบรู้

ในการบริหาร จัดการ 3) เทคนิคการส่ือสาร และ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีลักษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
 

 5  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  มากท่ีสุด 

 4  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  มาก  

 3  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  น้อย  

 1  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  น้อยท่ีสุด 
 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

          1. ผู้วิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะห์ท่ีออกให้โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

พร้อมแบบสอบถามไปติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตให้ ตอบแบบสอบถาม 

2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้ครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ในแต่ละโรงเรียน จํานวน 310 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จํานวน 257 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.90 
 

 การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยมี

ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

          1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ด้วยการหาความถ่ีและร้อยละ (Percentage) 

          2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยรวมและรายด้าน แล้วนําค่าเฉล่ียท่ีได้มาเปรียบเทียบ กับเกณฑ์การแปล ความหมาย 

ค่าเฉล่ีย เป็นระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541: 100) ดังน้ี 
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                  ค่าเฉล่ีย                                  ความหมาย  

4.51 - 5.00    มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับมากท่ีสุด         

   3.51 - 4.50    มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับมาก  

   2.51 - 3.50    มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับปานกลาง     

   1.51 - 2.50                          มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับน้อย 

   1.00 - 1.50                          มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 3. เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำแนกตาม ประสบการณ์การทำงาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test 

Independent) และขนาดโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงได้ทำการทดสอบความแตกต่าง 

เป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

              1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) 

              1.2 การหาความเช่ือ ม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน 

              2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

              2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

           3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 

              3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประสบการณ์ 

การทำงาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) 

    3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดโรงเรียน  

ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงได้ทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé's test) 
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ผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ สมรรถนะการบริการท่ีดี 
ระดับสมรรถนะ 

"# S.D. แปลผล 

1 ประสิทธิภาพการบริการ 3.92 0.51 มาก 

2 ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ                                3.87 0.57 มาก 

3 เทคนิคการส่ือสาร                                              3.80 0.48 มาก 

4 การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง                                     3.64 0.44 มาก 

รวม 3.76 0.35 มาก 

 

           จากตารางท่ี  1 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ี ดีของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x#= 3.76, S.D.= 

0.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน เฉล่ียเรียงลำดับจาก

มากไปหาน้อย ดังน้ี ประสิทธิภาพการบริการ (x#= 3.92, S.D.= 0.51) ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ  

(x#= 3.87, S.D.= 0.57) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (x#= 3.64, S.D.= 0.48) และเทคนิคการส่ือสาร  

(x#= 3.60, S.D.= 0.48) ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด 

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านประสิทธิภาพการบริการ  

               โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ ประสิทธิภาพการบริการ 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการ

รับรู้เหตุการณ์ท่ีทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน                  
3.89 0.68 มาก 

2 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงอออกถึงความรู้ความเข้า

ใจความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคล                                
3.73 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ข้อ ประสิทธิภาพการบริการ 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

3 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงอออกถึงการให้บริการด้วย 

ไมตรีจิตจนสามารถสร้างความประทับใจให้กับ

ผู้รับบริการ   

3.86 0.73 มาก 

4 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจในงานบริการอย่างแท้จริง                          
3.80 0.62 มาก 

5 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้มีไหวพริบ

ในการเป็นผู้ให้บริการ   
3.67 0.68 มาก 

6 ผู้บริหารให้การสนับสนุนแผนงานการบริการในโรงเรียน

เป็นอย่างดี  
3.96 0.73 มาก 

7 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการตนเองให้เป็น 

ผู้ท่ีมีความม่ันคงทางอารมณ์     
4.07 0.79 มาก 

8 ผู้บริหารสามารถควบคุมตนเองให้ละเว้นการกระทำ 

บางอย่างท่ีจะทำให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง                 
3.98 0.88 มาก 

9 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับทุกคนท่ีมารับบริการ 

ด้วยความซ่ือสัตย์    
4.07 0.80 มาก 

10 ผู้บริหารอุทิศเวลาส่วนตนให้กับผู้มารับบริการอย่าง

เต็มท่ี 
4.14 0.86 มาก 

รวม 3.92 0.51 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  ด้านประสิทธิภาพการบริการ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

(x#= 3.92, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ผู้บริหารอุทิศเวลาส่วนตนให้กับผู้มารับบริการอย่างเต็มท่ี (x#= 4.14, S.D.= 0.86) รองลงมา คือ 

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับทุกคนท่ีมารับบริการด้วยความซ่ือสัตย์ (x#= 4.07, S.D.= 0.80) และผู้บริหาร 

มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความม่ันคงทางอารมณ์ (x#= 4.07, S.D.= 0.79) 

ตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ี แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคล (x#= 3.73, S.D.= 0.72) 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน  

       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ด้านความรอบรู้ 

                ในการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารสามารถอธิบายถึงแนวคิดและหลักการของ 

การบริการได้อย่างชัดเจน 
3.83 0.87 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถอธิบายถึงวิธีการและข้ันตอนดำเนิน 

งานการให้บริการได้อย่างครอบคลุม 
3.95 0.90 มาก 

3 ผู้บริหารมีการกำหนดคุณภาพของการบริการก่อน 

มอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติ                 
3.98 0.80 มาก 

4 ผู้บริหารจัดให้มีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบแก่ผู้ให้ 

บริการก่อนการปฏิบัติ  
4.05 0.84 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถตอบข้อซักถามเก่ียวกับงานบริการ 

ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจอย่างเป็นข้ันตอน  
3.97 0.83 มาก 

6 ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการบริการ 

ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
3.96 0.74 มาก 

7 ผู้บริหารมีการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนด้าน 

การจัดการในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.56 0.69 มาก 

8 ผู้บริหารมีการติดตาม ประสานงานกับผู้ร่วมงาน 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 
3.59 0.62 มาก 

รวม 3.87 0.57 มาก 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมาก (x#= 3.87, S.D.= 0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผู้บริหารจัดให้มีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบแก่ผู้ให้บริการก่อนการปฏิบัติ  

(x#= 4.05, S.D.= 0.84) รองลงมาคือ มีผู้บริหารสามารถตอบข้อซักถามเก่ียวกับงาน บริการให้ผู้ร่วมงาน 

เข้าใจอย่างเป็นข้ันตอน (x#= 3.97, S.D.= 0.83) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหารมีการพัฒนา 

และปรับปรุงข้ันตอนด้านการจัดการในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (x# = 3.56, S.D.= 0.69) 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน    

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านเทคนิคการส่ือสาร โดยรวม 

                และรายข้อ 
 

ข้อ เทคนิคการส่ือสาร 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารให้ข้อมูลด้านการบริการแก่ผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน   3.60 0.71 มาก 

2 ผู้บริหารมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้ร่วมงานเพ่ือเป็นประโยชน์ 

ในงานบริการ                                             
3.62 0.76 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ  

ในงาน บริการได้อย่างชัดเจน กระชับ 
3.54 0.76 มาก 

4 ผู้บริหารให้การยอมรับการนําเสนอความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

ในงานบริการอย่างสม่ำเสมอ                      
3.66 0.73 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถใช้วาจาจัดการกับความขัดแย้งในงานบริการ                                                         3.56 0.68 มาก 

6 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีไหวพริบในการส่ือสาร      3.58 0.70 มาก 

7 ผู้บริหารสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลได้เหมาะสมกับกลุ่ม 

ผู้ฟังในระดับท่ีแตกต่างกัน                                          
3.62 0.86 มาก 

รวม 3.60 0.48 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านเทคนิคการส่ือสาร โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

(x#= 3.60, S.D.= 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือ ผู้บริหารให้การยอมรับการนําเสนอความคิดเห็นของผู้ร่วมงานในงานบริการ อย่างสม่ำเสมอ 

(x#= 3.66, S.D.= 0.73) รองลงมา ผู้บริหารสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลได้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 

ในระดับท่ีแตกต่างกัน (x#= 3.62, S.D.= 0.66) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหารสามารถแสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ในงานบริการได้อย่างชัดเจน กระชับ (x#= 3.54, S.D.= 0.76) 

 

 

 

 

 



194 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน  

         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านการพัฒนาอย่าง 

                ต่อเน่ือง โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้ท่ี มี 

การพัฒนา ตนเองในด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ 
3.66 0.65 มาก 

2 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้ท่ีสนใจ  

ใฝ่รู้ด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ 
3.61 0.68 มาก 

3 ผู้บริหารมีการแสวงหาวิธีการบริการใหม่ ๆ เพ่ือนำ 

มาปรับใช้ใน โรงเรียน   
3.57 0.71 มาก 

4 ผู้บริหารมีการวางแผนในงานบริการอย่างมีเป้าหมาย 3.68 0.70 มาก 

5 ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เพ่ือนำไปสู่การบริการท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับ   
3.60 0.69 มาก 

6 ผู้บริหารมีแผนยกระดับโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศ 

ด้านการบริการ 
3.67 0.70 มาก 

7 ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม การให้บริการของ

ผู้ร่วมงาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ อย่างสม่ำเสมอ 

3.71 0.66 มาก 

8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองในด้าน 

การบริการ เพ่ือก้าวสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน  
3.64 0.60 มาก 

รวม 3.64 0.44 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3 ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก    

(x#= 3.64, S.D.= 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม การให้บริการของผู้ร่วมงาน เพ่ือตอบสนองความ ต้องการของ

ผู้รับบริการ อย่างสม่ำเสมอ (x#= 3.71, S.D.= 0.66) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการ วางแผนในงานบริการ

อย่างมีเป้าหมาย (x#= 3.68, S.D.= 0.70) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีการแสวงหาวิธีการบริการ

ใหม่ ๆ เพ่ือนำมาปรับใช้ในโรงเรียน (x#= 3.57, S.D.= 0.71) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 6  วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   

               การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามการประเมินของครู จําแนกตามประสบการณ์ 

               การทํางาน โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ สมรรถนะการบริการท่ีดี 

ต่ำกว่า 10 ปี 
ต้ังแต่ 10 ปี 

ข้ึนไป 
t p 

n=127 n=130 

"# S.D. "# S.D. 

1 ประสิทธิภาพการบริการ                   3.84 0.45 3.99 0.55 -2.33* .020 

2 ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ          3.82 0.54 3.93 0.58 -1.63 .104 

3 เทคนิคการส่ือสาร                          3.60 0.45 3.60 0.50 -.03 .979 

4 การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   3.64 0.43 3.65 0.45 -.206 .837 

รวม 3.72 0.32 3.79 0.37 -1.58 .114 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามการประเมินของครู จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป มีการประเมินสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร ในด้านประสิทธิภาพ

การบริการ มากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกน้ัน  

ไม่พบความแตกต่าง 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลปรากฏ ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

               การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
 

สมรรถนะการบริการท่ีดี 
แหล่งความ

แปรปรวน 
df ss MS F P 

ประสิทธิภาพการบริการ         

ระหว่างกลุ่ม 2 .59 .30 1.16 .314 

ภายในกลุ่ม      254 64.71 .26   

รวม               256 65.30    

ความรอบรู้ในการบริหาร

จัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 2 2.28 1.14 3.64 .028* 

ภายในกลุ่ม      254 79.68 .31   

รวม               256 81.96    

เทคนิคการส่ือสาร 

ระหว่างกลุ่ม 2 .60 .30 1.34 .265 

ภายในกลุ่ม      254 57.32 .03   

รวม               256 57.92    

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ระหว่างกลุ่ม 2 .76 .38 2.01 .136 

ภายในกลุ่ม      254 48.13 .19   

รวม 256 48.89    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2 .87 .43 3.67 .027* 

ภายในกลุ่ม      254 29.97 .12   

รวม               256 30.84    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 7 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีสมรรถนะ  

การบริการท่ีดี โดยรวม และด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 8  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหาร 

                จัดการ จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน เป็นรายคู่ 
 

สมรรถนะการบริการท่ีดี x# 
ขนาดโรงเรียน 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ 

เล็ก 3.84 - .17 .38* 

กลาง 4.01  - .21 

ใหญ่ 4.22   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

          จากตารางท่ี 8 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่

มีสมรรถนะการบริการท่ีดีมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1. สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 

2546 มาตรา 43  ได้กำหนดให้วิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน เป็นวิชาชีพควบคุม ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียน 

จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพ ให้สมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูง (ยุพิน สุขมา.2550:1) เพ่ือให้เกิดผลเป็นไป

ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 ท่ีให้ความสําคัญต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะเช่ือว่า เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงท่ีจะทําให้การจัด

การศึกษาประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ (สมหวัง พิธิยานุวัตน์, และคณะ. 2543: 12) 

ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องมี ความเป็นผู้นําในการปฏิบัติภารกิจท่ีจะนําโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็น เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ซ่ึงต้องมี

สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตําแหน่ง ทําให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความศรัทธาและยอมรับในการบริหารงาน 

(รุ่งเรือง สุขาภิรมย์, 2544: 48) และสมรรถนะท่ีสําคัญของผู้บริหารโรงเรียนท่ีต้องมีก็คือสมรรถนะ 

การบริการท่ีดี โดยบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ เห็นการณ์ไกล มีวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม  

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน มีความพร้อมในด้านการประสานงาน ให้บริการ 

อย่างรวดเร็ว (เปรมจิตต์ เหมินทร์, 2545: 25-27) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุพิน สุขมา (2550: 83)  

ท่ีศึกษาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตากเขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน 
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อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ (2551) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3 พบว่า ครูและผู้บริหาร โรงเรียนมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ ศิริจันทร์ พลอยกระโทก (2551) ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแก่น เขต 5 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

ทางการบริหารของ ผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สําหรับผลการศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ใน 4 ด้าน คือ 1) ประสิทธิภาพการบริการ 2) ความรอบรู้ 

ในการบริหารจัดการ 3) เทคนิคการส่ือสาร และ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

    1.1 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านประสิทธิภาพการบริการ อยู่ในระดับมาก เป็นท่ียอมรับกันว่า 

สมรรถนะการบริการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จในการบริหารจัดการในองค์การเพราะเม่ือ ระบบได้ถูก

จัดวางอย่างดีแล้วประสิทธิภาพท่ีตามมาก็จะดีตามไปด้วย (ปรีชา วัชราภัย, 2552: 2) การบริการท่ีดี

ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและช่ืนชมองค์การ ซ่ึงเป็นผลดีให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้วย (อาศยา  

โชติพานิช, 2555: ออนไลน์) นอกจากน้ีผู้บริหารยังต้องมีความเข้าใจหลักการและ แนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการวางโครงสร้างการ

บริหาร กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน จัดระบบ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล อย่างต่อเน่ืองและเป็น

ระบบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ 

   1.2 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก ผู้บริหาร

โรงเรียนได้มีการนําแนวคิด นวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ เกิด

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานด้านการจัดการ (สายฝน เลาหะวิสุ. 

2552: 23) การทํางานในยุคปัจจุบันเน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงต้องมีความ ไว้วางใจกัน กําหนด

เป้าหมายการทํางานท่ีชัดเจน (พรรณราย ทรัพยะประภา. 2540: 3-13) สอดคล้องกับอลัน (Alan, 2005: 

10 -12) กล่าวว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีเป็น องค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้บริหาร

โรงเรียนประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน การ เป็นผู้มีการบริหารจัดการเร่ืองเวลาดี การมีระดับ

ความสามารถในภารกิจท่ีหลากหลาย การมี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การมีความมุ่งม่ัน กล้าเผชิญหน้า และ

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

   1.3 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านเทคนิคการส่ือสาร อยู่ในระดับมาก การส่ือสารภายใน โรงเรียนท่ีดี 

ท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร 
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ในโรงเรียน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโรงเรียนเพราะนโยบาย การบริหารงานการ

จัดการของโรงเรียนเป็นส่วนสําคัญ และเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ท่ีวางไว้ การส่ือสารภายใน

โรงเรียน จึงเป็นส่ิงจําเป็นย่ิงสําหรับกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ีหากการส่ือสารท่ี

ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และ

เข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทํางาน (เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี: และคณะ, 

2556: ออนไลน์) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กานต์สินี ปิติสุข (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การบริการท่ีดีของบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิ เจคติต่อการทํางาน ความเช่ือภายในอํานาจตน ลักษณะการมุ่งอนาคต และความร่วมแรงร่วมใจ 

มีความสัมพันธ์กับการ บริการท่ีดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

    1.4 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องเป็น

ผู้ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สม่ำเสมอ เพ่ือประสิทธิภาพของการทํางาน ถือเป็นปัจจัยท่ี มีความสําคัญ

ท่ีสุดในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ทันกับ เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีใจรักการบริการ และมีคุณธรรมจริยธรรมจึง

จะทําให้องค์การประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (ธีระ รุญเจริญ, 2545: 63) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

เป็นการประสานแนวคิดการพัฒนาท่ี หลากหลายมาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม วิธีพัฒนางานบริการ

อย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เป็นแนวทางท่ีการบริการจะต้องมีการพัฒนากระบวนการ

ให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ รองรับความเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายใน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อเนก สุวรรณบัณฑิต; และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548: 280-282) 

สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ลัดดา ทองโคตร (2554:100) การศึกษาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ

ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพการ บริการ 2) ความรอบรู้ใน

การบริหารจัดการ 3) เทคนิคการส่ือสาร และ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จําแนกตาม ประสบการณ์การ

ทํางาน และขนาดโรงเรียน สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

             2.1 ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ บริการท่ีดีโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ต้ังแต่ 

10 ปีข้ึนไป มีความเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร โรงเรียน ในด้านประสิทธิภาพการ

บริการ มากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

ประสบการณ์เป็นตัวแปรหน่ึงท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ท่ีมีประสบการณ์มากย่อมมีการพัฒนางานได้มากกว่า

ผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อย (สายัณห์ มามีไชย, 2543: 81) โดยประสบการณ์การทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำ
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ให้การบริหารประสบความสำเร็จหรือ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทํางานสูงย่อมมีความสามารถใน การทำงานมากกว่า (เมตต์ เมดตการณ์จิต, 2547: 173-174) ทักษะการ

บริหารจะต้องเรียนรู้มา จากประสบการณ์ นักบริหารส่วนใหญ่ ก้าวข้ึนสู่ตำแหน่งจากการทำงานท่ี

หลากหลายเป็นการสร้าง เสริมประสบการณ์ติดต่อกันมา ผู้บริหารท่ีเผชิญกับการแข่งขันทางการบริหารใน

หลายรูปแบบได้ พัฒนาประสบการณ์จนเกิดความรอบรู้ (พโยม ชมพูแสง, 2549: 104; อ้างอิงจาก Griffin, 

1996, : 21-22) เช่นเดียวกับ แนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์, และชัยยศ สันติวงษ์ (2533: 54) กล่าวถึง 

ประสบการณ์การทำงานเป็นตัวแปรสำคัญเก่ียวข้องกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน เพราะ เป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน นอกจากน้ีประสบการณ์ย่อมก่อให้เกิด ความรู้ 

ความชำนาญ ทักษะ ทัศนคติ ผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ผล สำเร็จได้ดีกว่าผู้มี

ประสบการณ์น้อย (กันยา สุวรรณแสง, 2536: 81-82) สอดคล้องกับ งามเพ็ญ พันธ์ดี (2545: 71) ศึกษา

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ.2541 

ของโรงเรียนประถมศึกษาโดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร โรงเรียนจําแนกตามประสบการณ์

การทํางานผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ การทํางานในระดับสูงจะมีการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับสูงด้วย 

    2.2 ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริการท่ีดี ของผู้บริหาร

โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับการวิจัยของ สุริยา มนตรีภักด์ิ (2550: 73) เร่ือง บทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้อบังคับคุรุสภา 2548 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจําแนกตามขนาดของ สถานศึกษาพบว่าบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมศักด์ิ สมมาคูณ (2552: 85) กล่าวว่า ครูท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีความ คิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต4 โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 เช่นเดียวกับ อินทิรา อินทโชติ (2555) การศึกษา

สมรรถนะการทํางานเป็นทีม ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบ

ตามขนาดโรงเรียน พบว่า มีความต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
              1.1 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 ท้ัง 4 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านเทคนิคการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ผู้บริหาร

โรงเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถในด้านน้ี เพราะการส่ือสารท่ีดี ท่ีจะ ช่วยสร้างความเข้าใจ
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ในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน โรงเรียน และเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโรงเรียนในทางบวก 

    1.2 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารมีการพัฒนาและ ปรับปรุงข้ันตอน

ด้านการจัดการในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ผู้บริหารสามารถใช้ วาจาจัดการกับความ

ขัดแย้งในงานบริการ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ซ่ึงความสามารถน้ีเป็นทักษะท่ีจำเป็น สําหรับการบริหารจัดการด้าน

การบริการท่ีดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ันผู้บริหารควรมีการพัฒนา ตนเองเก่ียวกับเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง

และสม่ำเสมอ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรมีการศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของ ผู้ปกครอง  

และกรรมการสถานศึกษา 

    2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ งบประมาณ

ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น 
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