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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 (3) เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูผูสอนของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1จำนวนรวม 261 คน กลุมตัวอยางใชวิธีส ุ มแบบ แบงช้ัน 

(Stratified random sampling) ประกอบดวย 159 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) 

การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือทีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการหารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก (3) สมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยพบวา มีความสัมพันธทางบวก อยูในระดับสูง 

คำสำคัญ : สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) to investigate the administrator's competencies of the 

school in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary Educational Service Area Office 1, 

(2) to investigate the school effectiveness in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary 

Educational Service Area Office 1, and (3) to find out the relationship between the administrators’ 

competence and school effectiveness.  

This research was a survey research. The population, totaling 261 persoms included teachers 

of schools in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary Educational Service Area Office 
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1.Sample,totaling 159 teachers obtained via stratified random sampling technique comprised of 

teachers of schools in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary Educational Service 

Area Office 1. Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) study of research problem, (2) research 

design, (3) data collection and analysis and (4) research report writing. The instrument used for 

datacollection was applied for data collection was 5 rating scales questionnaire. The statistics used for 

data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and tested hypothesis by 

Pearson's product moment correlation coefficient. 

Major Finding: (1) The level of the administrator's competencies was at a high level in overall. 

(2) the level of school effectiveness was at a high level in overall (3) the relationship between 

administrator's competencies and school effectiveness was positively associated at a high level. 

Keywords: Administrator's competencies, School effectiveness 

 

บทนำ 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกลาวถึง นโยบายที่ 5 

นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนนโยบายจุดเนนท่ีสําคัญ เน่ืองจากเปนนโยบายท่ี

กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษา 

โดยปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมี

ความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงานที่มี

หนาที ่ สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

น ําเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล  Digital Technology เช น Cloud Technology Big Data Technology bay Communication 

Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝง

คานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ ของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2562: 75)  

ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนสอดคลองและเปนไปตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การบริหารโรงเรียนโดยผูบริหารสถานศึกษาน้ัน โรงเรียนจะมีโอกาสในการตัดสินใจ

มากขึ้น หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษาที่ใหสถานศึกษาการบริหารงานโรงเรียนโดยตรง เปนเรื่องที่ผูบริหาร

สถานศึกษา จะตองปรับตัวอยางมาก ผู บริหารสถานศึกษาจะตองรูเขาใจและมีทักษะเกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

โดยกำหนดใหมีการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การ

ทำงานเปนทีม และสมรรถนะประจำสายงานประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและการจูงใจ การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีวิสัยทัศน (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549: 

429-430) ดังนั้น สมรรถนะมีความสําคัญในการบริหารจัดการในทุก ๆ หนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ

สถานศึกษามีความสําคัญเปนอยางมากในการท่ีจะพัฒนาคนใหเปนกําลังสําคัญของประเทศในการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และเศรษฐกิจ สมรรถนะ (Competency) จึงมีความสำคัญและถือเปนหัวใจของระบบการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในปจจุบัน  
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ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเปนอยางมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษา

เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการในฐานะผูควบคุมบังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหไป

ตามเปาหมาย ณัฐธยาน ชํานาญกิจ กลาววา ในการบริหารจัดการองคการ โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษานั้นปจจัยหนึ่งที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคการ คือ การมีผูบริหารที่มีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการบริหาร (ณัฐธยาน ชํานาญกิจ, 2561: 26) การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจะตอง

อาศัยหลักเกณฑหรือตัวบงช้ีวัดความสำเร็จเปนแนวทางในการประเมินโดยแนวคิดของ มอทท ในการประเมินประสิทธิผล

โรงเรียน โดยแบงได 4 ดาน ดังน้ี 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 4) 

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Mott, 1972:373 อางถึงใน พัชรินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-36) จากท่ี

กลาวมาแสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่มีสมรรถนะนั้นจะเปนผูที่สามารถบริหารและพัฒนาองคกรไดอยางมีคุณภาพ นําไปสู

ความสําเร็จ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาทักษะ เพ่ิมพูน ความรูเจตคติท่ีดี มีความเปนผูนําท่ีเหมาะสมในอันท่ี

จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยาง

เหมาะสมกอใหเกิดความกาวหนาตอการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เปนหนวยงานการศึกษา สังกัด สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแกไข เปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ี

การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีพื้นที่บริการใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีบรรพต อำเภอ

ปาพะยอม และอำเภอศรีนครินทร มีโรงเรียนทั้งหมด 116 โรงเรียน การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ไดมีการพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื ่อง ซึ ่งผู บริหาร

สถานศึกษามีความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผูเรียน สามารถพัฒนาสถานศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ผูวิจัยในฐานะบุคลากรของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาพัทลุง

เขต 1 มีความสนใจท่ีจะทำการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน

ในอำเภอเมืองพัทลุง ขอคนพบที่ไดเปนประโยชนตอการนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาผูบริหารเพื่อนำไปสูประสิทธผิล

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
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สมมติฐานการวิจัย 

 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุงกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุงสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง 

 

วิธีการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอ

เมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต โดยใชขอกำหนดสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แบงสมรรถนะหลัก ดังน้ี 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การ

พัฒนาตนเอง 4) การทำงานเปน และประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยไดใชแนวคิดของมอทท (Mott, 1972:373 อางถึงใน พัชรินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-

36) มาใชในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียน โดยแบงได 4 ดาน ดังน้ี 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 35 โรงเรียน ประกอบดวยครูผูสอน จำนวน 261 คน (สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1, 2563) 

2.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปการศึกษา 2563 โดยผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตารางการ

กำหนดตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 159 คน แลวสุม

ตัวอยางโดยวิธีการสุ มแบบแบงชั ้น (Stratified random sampling) ใชขนาดโรงเรียนเปนชั ้นในการสุมและกำหนด

สัดสวนจำนวนกลุม 

 3. ดานตัวแปร 

3.1 ตัวแปรที่ 1 คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยไดใชขอกำหนดสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แบงสมรรถนะหลัก ดังน้ี 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การ

พัฒนาตนเอง 4) การทำงานเปนทีม 

3.2 ตัวแปรท่ี 2 คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยไดใชแนวคิดของมอทท (Mott, 1972: 373 อางถึงใน พัช

รินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-36) มาใชในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียน โดยแบงได 4 ดาน ดังน้ี 1) ความสามารถใน

การผลิตนักเรียนที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 4) ความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน 
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กรอบความคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบ แนวคิดของการวิจัย ซึ่ง

ใชแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชขอกำหนดสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และแนวคิดประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยไดใชแนวคิดของมอทท (Mott, 1972: 373 อางถึงใน 

พัชรินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-36) มาใชในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียน  

 

ตัวแปรท่ี 1 (Xtot)  ตัวแปรท่ี 2 (Ytot) 

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอสมรรถนะ

ของผูบริหารสถานศึกษา 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (X1) 

2. การบริการท่ีดี (X2) 

3. การพัฒนาตนเอง (X3) 

4. การทำงานเปนทีม (X4) 

 

 1. ความสามารถในการผล ิตน ัก เร ียนท ี ่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเร ียนให มี

ทัศนคติทางบวก (Y2) 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม (Y3) 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรยีน 

(Y4) 

 

ภาพท่ี 1 กรอบความคิดในการวิจยั 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ โรงเรียนในอำเภอ

เมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 สรุปผลไดดังน้ี  

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 93.71 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 6.29 มีอายุนอยกวา 30 ป คิด

เปนรอยละ 9.43 อายุระหวาง 30 ถึง 45 ป คิดเปนรอยละ 37.11 อายุมากกวา 45 ป คิดเปนรอยละ 53.46 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.02 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.98 และประสบการณทำงานในตำแหนง 

1 ป ถึง 5 ป คิดเปนรอยละ 7.55 6 ป ถึง 10 ป คิดเปนรอยละ 16.98 มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 75.47 

2. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1 โดย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีขอคนพบดังน้ี  

2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 8 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางตอเนื่อง รองลงมาคือ 

ขอที่ 7 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทำรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

และรายงานแกผู ที ่เกี ่ยวของไดรับทราบทุกสิ ้นปการศึกษา และขอที่ 2 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานในแตละภารกิจของโรงเรียน ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 4 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตรงตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนดไว  
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2.2 ดานการบริการท่ีดี โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 6 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและสรางความประทับใจ

ตอผูรับบริการ รองลงมาคือ ขอที่ 5 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดอาคารสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมของชุมชน และขอที่ 3 คือ ผู บริหารสถานศึกษามีความตั้งใจ เต็มใจ และ

กระตือรือรนในการใหบริการแกครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตามลำดับ สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 4 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลความตองการของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

2.3 ดานการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 4 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเลือกวิธีพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ขอ

ที่ 5 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง

สม่ำเสมอ และขอที่ 1 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาคนควาหาความรูดวยการเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาตนเองและพัฒนางานตามลำดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห รวบรวม

และประมวลองคความรูในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

2.4 ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 6 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงาน โดยใชความรู 

และความสามารถของตนเอง รองลงมาคือ ขอท่ี 3 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและกลุม

คนท่ีหลากหลายไดเปนอยางดี และขอท่ี 2 คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนทีมงานเพ่ือแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 8 คือผูบริหารสถานศึกษาเต็มใจใหความ

รวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเปนทีม 

3. ประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 

โดยภาพรวม และรายดาน ผูศึกษาแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวม และรายดาน ผูศึกษาแบงการนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีขอคนพบดังน้ี 

3.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 5 คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหอยูในระดับที่สูงขึ้น รองลงมาคือ ขอที่ 3 คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ และขอที่ 1 คือ นักเรียนทุกคนมีความพรอมในการเรียนรู ตามลำดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอท่ี 10 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนท่ียอมรับและไดรับการช่ืนชม

จากผูปกครอง  

3.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 7 คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหนักเรยีน

สวนใหญมีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และเปนแบบอยางที่ดีกับบุคคลอื่นตามวัย 

รองลงมาคือ ขอท่ี 8 คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนโดยรวมมีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษา 

และการประกอบอาชีพสุจริต และขอที่ 10 คือ ผูปกครองและบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ คุณธรรม

และจริยธรรมของนักเรียน ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 9 คือ ผูปกครองและบุคคลในชุมชนมีความพึง

พอใจในความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
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3.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 5 คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดานการสอนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ขอที่ 3 คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของ

นักเรียน และขอที่ 1 คือ ผู บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับสังคมและสภาพแวดลอมในทองถิ ่น ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 2 คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการรวมมือกันในการทบทวนนโยบายและเปาหมายของโรงเรียน ให

เหมาะสมกับความตองการและสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

3.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวามี 9 ขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 5 คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีการนำผลจากการทดสอบนักเรียนในระดับตาง ๆ ไปวางแผนกอนจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รองลงมาคือ ขอท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 10 คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินหรือปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน จนสำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี และขอที่ 9 คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมความสามัคคีใหกับบุคลากรใน

โรงเรียน ตามลำดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอท่ี 7 คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจและมุงมันแกปญหาเมื่อมี

ความขัดแยงหรือความแตกสามัคคีของบุคลากร 

4. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1 มีคาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยรวมเทากับ .848  

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวประเด็นสําคัญที่พบเห็นในการศึกษา ตามความมุงหมาย

และสมมติฐาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ตามความคิดของครูผูสอน 

จากผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการพัฒนาตนเอง รองลงมาคือ ดานการทำงานเปนทีม และ ดานการบริการที่ดี 

ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สมรรถนะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานสามารถนํามาคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดี ท้ัง

ความสามารถทักษะและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเขาไปปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุเปาหมาย อยางแทจริง และเปน

ปจจัยในการทางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเกิดจากการ

สะสมความรู ทักษะ และประสบการณของผูบริหาร สถานศึกษาท่ีไดพบเจอมาในสถานการณตาง ๆ และถูกสรางเปนพลัง

แฝงท่ีซอนในตัวของบุคคลน้ัน โดยไมรูตัวแตจะแสดงออกมาไดในเหตุการณสําคัญและใชในการบริหารจัดการโรงเรียนให

บรรลุผล เปาหมายอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและคุมคามากกวาบุคคลอื่น พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 35 ไดกําหนดใหสถานศึกษาที่จัด การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่ง
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เปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มุงใหการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา

ดําเนินการได โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลอยกับความตองการของผูเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาใน สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานตองดําเนินการในภารกิจตางๆ ตองใชทักษะในการบริหารและการจัดการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูบริหารโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนมีการศึกษาคนควาหาความรู เพ่ือนํามาพัฒนาตนเองใหมีความรูเพ่ิมข้ึน ใหความสําคัญ

ในการเขาสัมมนาในเชิงวิชาการ มีการ ติดตามขาวสารในเรื่องการพัฒนาองคกรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน มีการพัฒนาบุคลากร

ในสถานศึกษา มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดไว ดวยเหตุนี้จึง

อาจทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหาร สถานศึกษาในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาสกร 

หมื่นสา ไดทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 ผลการวิจัยพบวาระดับ

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 ตามความเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (ภาสกร หมื่นสา, 2561) วัชพงษ อุยวงค ไดทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะ

ของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัย

พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (วัชพงษ อุยวงค, 2561) 

2. การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผสอน 

จากผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คือ ดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน รองลงมาคือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก และ

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม ตามลําดบั สวนดานท่ี มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานท่ี 

1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหมีความคิดสรางสรรคมีความเช่ือมั่นในตนเอง บุคลากรในโรงเรียนสงเสริมใหนักเรยีนมีความสามารถในการควบคุมจิตใจ

ของตน มีคุณธรรม จริยธรรม และอยูในระเบียบวินัยที่ดี รูจักพัฒนาตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาใหความสําคัญ 

และการอยูรวมกันในสังคมท่ีดี และสงเสริมใหนักเรียนมคีวามเปนประชาธิปไตย มีความมุงมั่นใน การใหความรู และอบรม

ใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี สงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกและไดแสดงออกในกิจกรรมตางๆ ท่ีพึงประสงคของสังคมและ

โรงเรียนไดมีการดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามแผนการเรียนที่ไดกําหนดไว ดวยเหตุนี้จึงอาจทําใหครูผสอนมีความคิดเห็น

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 อยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพร พรงาม ไดทำการวิจัยเรื่องภาวะผูนำทางวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธผิล

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก  

(กิตติพร พรงาม, 2560) ภัทธิชา วังบัว ไดทำการวจิัยเรื่องภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของโรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (ภัทธิชา วังบัว, 2561) 

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของโรงเรียนในอำเภอ

เมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
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จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพนัธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลของโรงเรียนใน

อำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับสูง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดาน

ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในระดับสูง รองลงมา คือ สมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการพัฒนาตนแองมีความสัมพันธทางบวกกับประสทิธิผลของโรงเรยีน ดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน ดานการบริการที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูในระดับสงู ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษา เปนหนวยงานปฏิบัติท่ีสําคญั

ยิ่ง มีหนาที่ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนคนดี คนดี คือ คนที่ดําเนินชีวิต อยางมี

คุณภาพมีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทางดานจิตใจและ พฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน มี

วินัย มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูล มีเหตุผล รูหนาท่ี มีจิตใจประชาธิปไตย มี ความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข เปนคนเกง คนเกง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิตโดยมีความสามารถ มีความคิด

สรางสรรค เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ

และทําประโยชนใหเกิดแกตนเองสังคมและประเทศชาติ เปนคนมีความสุข คือคนท่ีมีสุขภาพท้ังกายและ จิตใจ เปนคนรา

เริงแจมใส รางกายแข็งแรงจิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีอิสรภาพปลอดจากทาส อบายมุขและสามารถดํารงชีวิตได

อยางเพียงพอแกอัตภาพ สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับ สถานการณและสังคมท่ีเปลีย่นแปลง การจัดการศึกษาจะไดผลดี

เพียงใดจึงขึ้นอยูกับการบริหารงานในสถานศึกษาเปนสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล ศรียาเทพ ไดศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ผลการวิจัย

พบวา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง มี

ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูง (นฤมล ศรียาเทพ, 

2560: 94) นอกจากน้ี ภาสกร หมื่นสา ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 

30 พบวา ระดับความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมและรายดานมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับสูง (ภาสกร หมื่นสา, 2561) เชนเดียวกับ ละมัย จันทรไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียนกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรีกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันใน

ระดับสูง (ละมัย จันทร, 2560) 

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
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1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยพบวา องคประกอบของสมรรถนะของ ผูบริหารสถานศึกษา ดานการ

มุงผลสัมฤทธ์ิ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ันผูบริหาร สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการพัฒนางานอยางเปนระบบ และชัดเจน 

เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตรงตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนดไว 

1.2 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยพบวาองคประกอบของประสิทธิผลของ โรงเรียน ดานความสามารถใน

การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนควรที่จะรวมกันนําผลการ

ประเมินผลมาดําเนินการปรับปรุงโรงเรียนในจุดท่ียังบกพรอง  

1.3 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของ ผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มี 

ความสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือดานการบริการที่ดี มีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ดังน้ันสถานศึกษาจึงควรสนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาใหบริการดวยอัธยาศัย

ไมตรีจิตอันดีและสรางความประทับใจตอผูรับบริการตอไป  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาปจจัยสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 

2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของ โรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
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