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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1จํานวน 170 คน คน ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย โดยใช้สูตรของ เครจซ่ี และมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีจํานวน 3 ตอน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีและความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ ด้วยวิธี 
ของเชฟเฟ่ โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียลําดับ
สูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียลําดับต่ําสุด ได้แก่ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ด้านการส่ือสารและการจูงใจ ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาจําแนกตามเพศ พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา
จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการทํางาน
เป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือ
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พิจารณาจําแนกตาม ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณารายคู่พบว่า
ด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: สมรรถนะในการปฏิบัติงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were; 1) to study the performance of educational 
institution administrators. Schools under the Surin Primary Educational Service Area Office 
1 and 2) Comparison of the performance of school administrators. Schools under the 
Surin Primary Educational Service Area Office 1. This research is a quantitative research. 
Examples used in the research were school administrators. Schools under the Surin 
Primary Educational Service Area Office 1, 170 students were obtained by simple random 
sampling. using the formula of Craigie and Morgan, a research tool is a questionnaire The 
estimation scale has 5 levels with 3 parts. Statistics used in data analysis. These are 
percentage, mean, standard deviation. One-way t and variance Double mean difference 
test by chef's way the statistical significance was set at the .05 level. 

The results of the research were found that: The results showed that the 
performance of educational institute administrators The schools under the Surin Primary 
Educational Service Area Office 1, as a whole, were at the highest level. The aspect with 
the highest average was self-development. The aspect with the lowest rank average was 
good service. analysis and synthesis in terms of communication and motivation, 
respectively. Schools under the Surin Primary Educational Service Area Office 1, as a 
whole, found that no different When considering the classification by gender, it was found 
that the overall picture was not different. When considering the classification by 
educational level, it was found that the overall picture was not different. When 
considering each aspect, it was found that teamwork analysis and synthesis differed 
statistically at the level of .05 and when considered classified by Work experience found 
that the overall picture was not different. But considering each couple, it was found that 
in terms of self-development, the difference was statistically significant at the level of .05 
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บทนํา 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ

พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวัต 
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงให้ความสําคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ตนให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก 
ควบคู่กับการธํารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการจัด
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศท่ีเป็นปัญหาวิกฤตท่ีประเทศต้องเผชิญ 
เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญน้ีส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 1)    

ประเด็นท่ีมีความสําคัญในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา (The Performance of Educational Personnel) ด้วย การให้
ความสําคัญกับการวิเคราะห์บทบาท หน้าท่ี และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลท่ีสําคัญว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ท่ีมี ความสามารถสูง เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษาและเป็น ผู้นําวิชาชีพท่ีจะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนําไปสู่การจัดและบริหาร
สถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทางการศึกษาของไทยในการ
พัฒนาคุณลักษณะและ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา เพ่ือเป็นข้อกําหนดคุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Qualification) โดยกําหนดมาตรฐาน 
ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน รวมท้ัง จากการ
ปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้นํา แนวคิดของสมรรถนะมา
ใช้ในการบริหารบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทําให้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับท้ังสองเร่ืองดังกล่าว ส่วนการกําหนด สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กําหนดให้มีการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจําสายงาน (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 7) นอกจากน้ีในปัจจุบัน สมรรถนะมีบทบาทและความสําคัญต่อการ
จัดการจัดการศึกษาและ โรงเรียนถือเป็นหน่วยงานท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา ดังน้ันผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา และกําหนดทิศทางความสําเร็จ
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ของโรงเรียนให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกายความรู้คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและ เป็นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา ตลอด
ชีวิต และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังกล่าว ได้กําหนดให้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตําแหน่งท่ีมี วิทยฐานะ และมีค่าตอบแทนวิทยฐานะอีกท้ังเป็น ตําแหน่งท่ีได้รับ 
การยอมรับจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสังคม ดังน้ัน การบริหารจัดการศึกษาใน โรงเรียนจะประสบ
ผลสําเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สูงสุดได้หรือไม่ต้องอาศัย
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถรวมท้ังคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการนําพา องค์กรพัฒนาไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม และทันต่อภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสังคมและโลกได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน, 2552: 55) 
  จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ว่ามี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้เป็นข้อมูล แก่ผู้เก่ียวข้องในการปรับปรุง
และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1    

2.  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
 
การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จํานวน 292 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยการพิจารณา
จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถเป็นตัวแทนประชากรได้ ซ่ึงเทียบจํานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (พิสณุ ฟองศรี, 2553: 69) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 170 คน  

2. ตัวแปรท่ีวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ตัวแปรตาม 
ได้แก่ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการ
ท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การส่ือสารและจูงใจ  
7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน์ 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ลิเคิร์ท (Likert) โดยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้ (Try Out) 
มาหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1  เท่ากับ 0.70   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ทํางาน โดยใช้ t-test แบบ Independent 
 
ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ท่ี 1 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวม ตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวม  
 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา x" S.D. ระดับ 
1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.59 0.54 มากท่ีสุด 
2.  ด้านการบริการท่ีดี   4.58 0.58 มากท่ีสุด 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง   4.64 0.55 มากท่ีสุด 
4.  ด้านการทํางานเป็นทีม     4.63 0.52 มากท่ีสุด 
5.  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   4.58 0.54 มากท่ีสุด 
6.  ด้านการส่ือสารและการจูงใจ   4.58 0.56 มากท่ีสุด 
7.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   4.63 0.52 มากท่ีสุด 
8.  ด้านการมีวิสัยทัศน์     4.60 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด (x"= 4.60, 
S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติมากท่ีสุดทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ 
ด้านการพัฒนาตนเอง ค่าเฉล่ีย (x"= 4.64, S.D.= 0.55) รองลงมาคือ ด้านการทํางานเป็นทีมและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (x"= 4.19, S.D.= 0.58) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (x"= 4.19, S.D.= 0.58) ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ (x"= 4.19, S.D.= 0.58) ตามลําดับ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุดได้แก่ ด้านการบริการท่ีดี  
(x"= 4.58, S.D.= 0.58) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (x"= 4.58, S.D.= 0.54)  ด้านการส่ือสารและ 
การจูงใจ (x"= 4.58, S.D.= 0.56) ตามลําดับ 
 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน  
               เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามเพศ 
 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

เพศ 

t p 
ชาย 

(n= 134) 
หญิง 

(n= 36) 
 #" S.D. #" S.D. 
1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.59 0.55 4.63 0.51 1.974 0.59 
2.  ด้านการบริการท่ีดี   4.59 0.58 4.56 0.56 1.974 0.68 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง   4.63 0.55 4.69 0.55 1.974 0.45 
4.  ด้านการทํางานเป็นทีม     4.62 0.53 4.65 0.53 1.974 0.71 
5.  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   4.59 0.54 4.52 0.56 1.974 0.42 
6.  ด้านการส่ือสารและการจูงใจ   4.59 0.56 4.54 0.55 1.974 0.62 
7.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของ 
    บุคลากร   

4.63 0.52 4.63 0.51 1.974 0.99 

8.  ด้านการมีวิสัยทัศน์     4.62 0.52 4.53 0.57 1.974 0.27 
รวม 4.60 0.54 4.59 0.54 1.974 0.59 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
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ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบ 
แบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน 
  
ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  
                จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

(N= 2) (N= 166) (N= 2)  
x" S.D. x" S.D. x" S.D. 

1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.10 0.14 4.60 0.43 4.70 0.14 
2.  ด้านการบริการท่ีดี   3.60 0.57 4.60 0.46 4.40 0.57 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง   3.80 0.57 4.65 0.42 4.80 0.28 
4.  ด้านการทํางานเป็นทีม     3.80 0.28 4.63 0.44 4.90 0.14 
5.  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   3.70 0.42 4.58 0.44 4.80 0.28 
6.  ด้านการส่ือสารและการจูงใจ   3.70 0.42 4.59 0.45 4.50 0.42 
7.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   3.80 0.28 4.64 0.39 4.50 0.70 
8.  ด้านการมีวิสัยทัศน์     3.90 0.14 4.61 0.43 4.60 0.57 

รวม 3.80 0.35 4.61 0.43 4.65 0.39 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือทดสอบรายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทํางานเป็นทีม 
ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการส่ือสารและการจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ส่วนด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิและด้านการมีวิสัยทัศน์ ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัย เร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
1. เม่ือพิจารณาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
สมรรถนะผู้บริหารเป็นส่ิงสําคัญและมีความจําเป็นในการขับเคล่ือนการบริหารงานสถานศึกษาให้เจริญกาว
หน้าไปด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย 
วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลและหลักการ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ให้เกิดความคุ้มค่า
ความสามารถในการทํางานต่าง ๆ เหล่าน้ี ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นํายุคใหม่
เพ่ือให้การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้
บุคลากรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผน วิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน ค้นหาโอกาส อุปสรรคของการทํางานเพ่ือกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน การคิดหาแนวทาง
หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพข้ึนกว่าเดิม และผู้บริหารสถานศึกษาจัด
ให้มีการติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และจัดให้เป็น
ระบบ สร้างความเข้าใจท่ี ถูกต้องอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กรและกระตุ้นหรือผลักดันให้บุคลากรมีเจตคติท่ีดี  
เกิดความศรัทธา เต็มใจ และพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ด้วยบรรยากาศท่ีดีต่อกันจัดกิจกรรมท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน แสดงความเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงานและเป็น
กันเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ สุจิตรา ยีหวังเจริญ (2553: 126) ได้ทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ของระดับ
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ ระดับสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอน ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมี ขนาดของโรงเรียนต่างกัน ท้ังภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะมีการกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเก่ียวกับผู้บริหาร โรงเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน และโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่มีโครงสร้างการ บริหารงานของโรงเรียนเหมือนกัน
ทําให้ผู้บริหาร โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนไปใน แนวทางเดียวกัน อีกท้ังจานวนโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเพ่ิมมากข้ึนทําให้มีการแข่งขันกันสูง แต่ละโรงเรียน 
จึงจําเป็นต้องพัฒนาให้โรงเรียนของตน มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนอ่ืน ส่งผลให้ ผู้บริหารในแต่ละขนาด
ของโรงเรียนต้องมีการ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้มีสมรรถนะ ไม่แตกต่างกัน 
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2. จากการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก ในยุคท่ีนโยบายหน่วยเหนือกําหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้นํา
การเปล่ียนแปลง ผู้บริหารได้มีการอบรมเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการบริหารสู่สถานศึกษา ทุกระดับ 
ดังน้ัน จึงอาจมีพฤติกรรมการบริหารท่ีไม่แตกต่างกัน ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ท่ีใดก็
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับพรพิศ อินทะสุระ (2553: 74) ได้ทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  
              1.1 จากการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า ด้านการบริการท่ีดี ด้านการวิเคราะห์และ
ด้านการส่ือสารจูงใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดแต่เรียงลําดับแล้วมีค่าน้อยท่ีสุด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ควรกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
     1.2 หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ิมเติม
ความรู้เฉพาะด้านอย่างต่อเน่ือง หรือจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน  

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป  
    2.1 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
    2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ท่ีประสบความสําเร็จ 
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