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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีของครู 

จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรใน

การวิจัย ประกอบดวย ครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สระบุรี จํานวน 361 คน กลุมตัวอยางใชการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ประกอบดวยครู จํานวน 186 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที   

 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวนการพัฒนาตนเอง และการส่ือสารและการจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุด และ  

2) ครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางานตางกันประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: สมรรถนะ, ผูบริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the Competencies of School 

Administrators in Punjapaki Consortium under the Secondary Educational Service Area 

Office, Saraburi; and (2) to compare teachers’ evaluations on the competencies of school 

administrators in Punjapaki Consortium under the Secondary Educational Service Area 

Office, Saraburi classified by education level and work experience. Research methodology 

was survey research. The population included 361 teachers at the schools in Punjapaki 

Consortium under the Secondary Educational Service Area Office, Saraburi. Sample was 

obtained via stratified random sampling technique, comprised of 186 teachers at the 

schools in Punjapaki Consortium under the Secondary Educational Service Area Office, 

Saraburi. The instrument used for the data collecting was a 5-level rating scale 

questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

Standard Deviation, and t-test. 

The results of the research were found that: (1) the competencies of school 

administrators in Punjapaki Consortium under the Secondary Educational Service Area 

Office Saraburi  were at the high level in overall. When considering each aspect, it was 

found that almost aspects were at high level; except self development, and 

communication  and motivation were at the highest level; and (2) the teachers with 

different  education levels and work experiences had no different evaluations on the 

competencies of school administrators in Punjapaki Consortium under the Secondary 

Educational Service Area Office, Saraburi in overall and each aspect. 
 

Keywords: Competencies, School Administrators 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2553 มุงใหการจัดการศึกษาของชาติตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ังรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ราชกิจจานุเบกษา (2550: 3-4) กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาไว  

3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยาง

ท่ัวถึง 3) สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยกําหนดกรอบในการปฏิรูป

การศึกษาไว 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนและแหลงเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม เพ่ือใหเปาหมายดังกลาวประสบ
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ความสําเร็จ ธีระ รุญเจริญ (2553) กลาววา ผูอํานวยการโรงเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จ

ของการจัดการศึกษาในฐานะท่ีเปนผูนําในการขับเคล่ือนองคการไปสูเปาหมายท่ีกําหนดตามนโยบาย 

ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําวิชาชีพ มีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนําไปสูการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเปนองคการระดับปฏิบัติการท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงตามแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความหลากหลายและแตกตางกันตามความเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูมีสวนเก่ียวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพจากโรงเรียน เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกําหนดไว การบริหารจัดการศึกษาจึงมีผูท่ีเก่ียวของดวยหลายระดับ ผูบริหารสถานศึกษานับวา

เปนผูมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองใชความรู ความสามารถในการบริหารงาน โดยรูจักใชทรัพยากรท่ีมีอยู

ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด อาจกลาวไดวา สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพข้ึนอยูกับสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาในการบริหารเปนสําคัญ สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงมีการ

กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะของผูบริหาร ไดแก สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 

1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง และ 4) การทํางานเปนทีม และสมรรถนะ

ประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 1) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย  

2) การส่ือสารและการจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 4) การมีวิสัยทัศน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึง

เปนผูมีหนาท่ีในการดําเนินงานทุกอยางของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาจะเปนเชนไรยอมข้ึนอยู กับผลการดําเนินงานของผูบริหารเปนหลัก หากผูบริหารมี

ความสามารถหรือสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล การดําเนินการทางการศึกษาก็มักไปในทิศทางท่ีมุงหวัง

และยอมสําเร็จได จะเห็นไดวา สมรรถนะของผูบริหารจึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรมี 

ซ่ึงตรงกับ ชาตรี โพธิกุล (2557: 4) ท่ีไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการ

จัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของตน แตมิใชวาผู บริหาร

สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จไดเหมือนกันทุกคน การบริหารจัดการ

สถานศึกษาใชวิธีการบริหารจัดการท่ีหลากหลายท่ีแตกตางกันตามศักยภาพของสถานศึกษาจะมีความคลอง

ตัว สามารถพัฒนาเปล่ียนแปลงไดทันตอเหตุการณ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของสถานศึกษาทุก

คนท่ีเก่ียวของตองรับผิดชอบ ไมวาจะเปนความสําเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแกไข การบริหารจัดการ

การศึกษาในปจจุบันเปนการดําเนินการท่ีประกอบดวยการวางแผน การจัดรูปงานและกําลังคน การจูงใจ

และการควบคุม การดําเนินงานของบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานน้ันบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดไว ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญจึงสมควรมีสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในการท่ีจะบริหาร

จัดการโรงเรียนท่ีสามารถครอบคลุมภารกิจและบทบาทไดท้ังหมดในโรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เปนหนวยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบดานการศึกษา

ใหกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคี ซ่ึงโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคีไดดําเนินการจัดการเรียนการ
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สอนตามนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีเปนผูบริหารสูงสุด 

ซ่ึงมีวิสัยทัศนคือ “องคกรคุณธรรม นวัตกรรมกาวหนา นอมนําศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

จากการสัมภาษณผูบริหารในสถานศึกษา ดานสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจ

ภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจ

ภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ในสวนของสมรรถนะหลัก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 

ผูบริหารบางทานยังขาดความคิดริเร่ิมในการสรางสรรค การนํานวัตกรรม/ทางเลือกใหมๆ มาใชในองคกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและยังขาดการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู (ธนา

พล จีรเดชภัทร, สัมภาษณ, 15 สิงหาคม พ.ศ.2564) สวนสมรรถนะประจําสายงาน ดานการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร ผูบริหารบางทานขาดการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําใหการบริหารงานภายในและภายนอกสถานศึกษาเกิดความลาชา ทําใหการ

ทํางานบางสวนไมเปนไปตามนโยบายหรือเปาหมายของโรงเรียน สงผลใหสถานศึกษาดําเนินงานไดไมบรรลุ

ตามวัตถุประสงค ดังน้ัน สมรรถนะเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีผูบริหารควรจะพัฒนาตนเองใหทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป

อยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการภายในองคกรและสามารถนําองคกรกาวไปสู

ความสําเร็จท่ีต้ังเปาหมายไว (จุฑาทิพยทวีสุข, การสัมภาษณ) 

จากสภาพปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาสมรรถนะของผูบริหารมีผลตอการพัฒนาสถานศึกษาเปน

อยางมาก ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เพ่ือใหทราบถึงสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพและจะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาผูบริหารศึกษาตามจุดมุงหมายของกระทรวงศึกษาธิการและ

สามารถพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีของครูจําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณในการ

ทํางาน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษาสระบุรี โดยมีขอบเขต ดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 
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ดังน้ี 1) สมรรถนะหลัก ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทํางาน 

เปนทีม และ 2) สมรรถนะประจําสายงาน ประกอบดวย การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย การส่ือสาร

และการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการมีวิสัยทัศน 

2. ขอบเขตดานประชากร ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จํานวน 361 คน 

3. ขอบเขตดานตัวแปร 

              3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 1) ระดับการศึกษา ไดแก 

(1) ปริญญาตรี (2) สูงกวาปริญญาตรี และ 2) ประสบการณทํางาน ไดแก (1) นอยกวา 10 ป (2) 10 ปข้ึนไป 

     3.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ประกอบดวย 1) สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) ไดแก การมุ งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทํางานเป นทีม  

2) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ไดแก การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย 

การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการมีวิสัยทัศน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวิจัยในคร้ังน้ี มุงศึกษาถึงสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจ

ภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ

ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2563: 32-42) 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย ครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จํานวนท้ังส้ิน 361 คน 

    1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ปการศึกษา 2564 จํานวนท้ังส้ิน 186 คน โดยใชเกณฑการแบง

ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ใชวิธีสุมแบบแบง 

ช้ันภู มิ (Stratified random sampling) โดยการเทียบสัดสวนรายโรงเรียน เปนเกณฑ ในการแบง 

และหลังจากน้ันจึงใชวิธีการสุมอยางงาย (Sample random sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเก่ียวของ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

    ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 8 ดาน ไดแก สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเองและการทํางานเปนทีม สมรรถนะประจํา

สายงาน (Functional Competency) ประกอบดวย การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย การส่ือสารและ

การจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการมีวิสัยทัศน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 39 ขอ 

จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน 

    แบบสอบถามเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงระดับของการ

วัดเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุดดังน้ี 
 

      สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา     อยูในระดับมากท่ีสุด ให  5  คะแนน  

      สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา     อยูในระดับมาก  ให  4  คะแนน 

      สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา     อยูในระดับปานกลาง ให  3  คะแนน 

      สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา     อยูในระดับนอย  ให  2  คะแนน 

     สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา     อยูในระดับนอยท่ีสุด ให  1  คะแนน 
 

3. วิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือในการวิจัยโดยดําเนินการตามข้ันตอน 

ดังน้ี          

    3.1 ศึกษาจากเอกสาร ตํารา หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาแลว

กําหนดเปนกรอบปจจัยใหครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงคของการวิจัย 
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    3.2 สรางแบบสอบถามนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและทําการปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารย 

ท่ีปรึกษาแนะนํา เพ่ือนําไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป 

    3.3 หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาความเท่ียงตรง (Validity) หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

โดยการหาความเท่ียงตรง (Validity) และหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม      

    3.4 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เน้ือหา (Content Validity) และทําการวิเคราะหหาความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหาโดย ใชดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา (The Index of Item Objective Congruence= IOC) 

ไดคา IOC 1.00 ทุกขอ 

    3.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ ท้ัง 3 ทาน เสนอตอ

อาจารยท่ีปรึกษา ตอจากน้ันนําไปทดลองใช (Try-Out) กับครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบ

หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach (1990: 161) โดยวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 

    3.6 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพไปใชเก็บขอมูลกับประชากรท่ีใชในการวิจัยตอไป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

    4.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหให

ครูผูสอนตอบแบบสอบถาม 

    4.2 สงแบบสอบถามไปยังครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสระบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

    4.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือดําเนินการวิเคราะหและสรุปขอมูล 

       5. การวิเคราะหขอมูล เม่ือไดรับขอมูลครบถวนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  

ท่ีเก็บรวบรวมไดไปวิเคราะหขอมูลเพ่ือประมวลผลและหาคาสถิติ ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

    5.1 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี  

         1) แบบสอบถามตอนท่ี 1 เปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล

โดยใชการหาความถ่ีและคารอยละ จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน 

         2) แบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (x") 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอและโดยภาพรวมและกําหนดระดับเกณฑการพิจารณา

คาเฉล่ีย ดังน้ี  

        คาเฉล่ียระหวาง 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีสมรรถนะ อยูในระดับมากท่ีสุด 

        คาเฉล่ียระหวาง 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีสมรรถนะ อยูในระดับมาก 
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        คาเฉล่ียระหวาง 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีสมรรถนะ อยูในระดับปานกลาง 

        คาเฉล่ียระหวาง 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีสมรรถนะ อยูในระดับนอย 

        คาเฉล่ียระหวาง 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีสมรรถนะ อยูในระดับนอยท่ีสุด  
   

    5.2 การเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการสอนโดย

การทดสอบคาที (t-test) 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 1) ความถ่ี (Frequency) 2) รอยละ (Percentage) 

3) คาเฉล่ีย (Mean) 4) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 5) การทดสอบคาที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 

 

ตารางท่ี 1 รอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=186) 

สถานภาพครู 
จํานวน 

(n=186) รอยละ 

1. เพศ   

    ชาย 88 47.31 

    หญิง 98 52.69 

รวม 186 100.00 

2. อายุ     

    ต่ํากวา 30 ป 45 24.19 

    30-40 ป 80 43.01 

    41-50 ป  39 20.97 

    มากกวา 50 ป ข้ึนไป 22 11.83 

รวม 186 100.00 

3. ระดับการศึกษา   

    ปริญญาตรี 102 54.84 

    สูงกวาปริญญาตรี 84 45.16 

รวม 186 100.00 

4. ประสบการณทํางาน   

    นอยกวา 10 ป 98 52.69 
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สถานภาพครู 
จํานวน 

(n=186) รอยละ 

    มากกวา 10 ปข้ึนไป 88 47.31 

รวม 186 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุด ดังน้ี มีเพศหญิง จํานวน 98 คน  

คิดเปนรอยละ 52.69 มีอายุ 31-40 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 43.01 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 54.84 และมีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป จํานวน 98 คน คิดเปน

รอยละ 52.69 
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการประเมินสมรรถนะของครูท่ีมีตอผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู โดยรวมและรายดาน 

(n=186) 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุร ี
𝐱" S.D. ระดับ 

สมรรถนะหลัก  

1 การมุงผลสัมฤทธ์ิ 4.36 0.75 มาก 

2 การบริการท่ีดี 4.36 0.74 มาก 

3 การพัฒนาตนเอง 4.51 0.69 มากท่ีสุด 

4 การทํางานเปนทีม 4.24 0.76 มาก 

รวม 4.36 0.73 มาก 

สมรรถนะประจําสายงาน 

5 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย 4.35 0.73 มาก 

6 การส่ือสารและการจูงใจ 4.53 0.73 มากท่ีสุด 

7 การพัฒนาศักยภาพบุคคล 4.32 0.76 มาก 

8 การมีวิสัยทัศน 4.33 0.74 มาก 

รวม 4.38 0.74 มาก 

รวม 2 ดาน 4.37 0.73 มาก 

 



111 วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 

จากตารางท่ี 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครูในแตละสมรรถนะ พบวา ท้ังสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะประจําสายงาน อยูในระดับมากท้ังคู (𝐱"= 4.37) โดยดานการพัฒนาตนเองและการส่ือสาร

และการจูงใจ อยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับดานท่ีเหลือทุกดานอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

               ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 

               โดยรวมและรายขอ 

(n=186) 

ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 𝐱" S.D. ระดับ 

1 การทํางานมุงผลงานท่ีมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 4.27 0.79 มาก 

2 การริเร่ิมนํานวัตกรรม/ทางเลือกใหม ๆ มาใช 4.33 0.70 มาก 

3 การมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 4.58 0.72 มากท่ีสุด 

4 การมีเปาหมายในการทํางานชัดเจน 4.25 0.72 มาก 

5 สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 4.37 0.83 มาก 

รวม 4.36 0.75 มาก 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ อยูในระดับมาก  

(x"= 4.36) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

สําหรับขอท่ีเหลือทุกขออยูในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

               ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการบริการท่ีดี โดยรวม 

               และรายขอ 

(n=186) 

ดานการบริการท่ีดี 𝐱" S.D. ระดับ 

1 การปรับปรุงระบบบริการ 4.37 0.81 มาก 

2 การตอบสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.40 0.73 มาก 

3 การใหบริการแกนักเรียน ผูปกครองอยางเทาเทียมกัน 4.38 0.74 มาก 

4 
การพัฒนาระบบงานขององคการใหเกิดความรวดเร็ว

สะดวกสบาย 
4.35 0.63 มาก 
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ดานการบริการท่ีดี 𝐱" S.D. ระดับ 

5 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.31 0.76 มาก 

รวม 4.36 0.74 มาก 

  

จากตารางท่ี 4 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการบริการท่ีดี อยูในระดับมาก  

(x"= 4.36) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการบริการท่ีดีอยูในระดับมากทุกขอ 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

               ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการพัฒนาตนเอง  

               โดยรวมและรายขอ 

(n=186) 

ดานการพัฒนาตนเอง 𝐱" S.D. ระดับ 

1 
การศึกษา คนควาหาความรูประสบการณใหม ๆ  

โดยการประชุม อบรม สัมมนา 
4.32 0.80 มาก 

2 
การรวบรวมองคความรูและการจัดการเรียนรูท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาองคกร 
4.59 0.67 มากท่ีสุด 

3 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดานวิชาการกับเพ่ือนรวมงาน 4.64 0.62 มากท่ีสุด 

4 การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาพัฒนางาน 4.48 0.60 มาก 

5 การสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู  4.52 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.69 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมากท่ีสุด 

(𝐱"= 4.51) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดาน

วิชาการกับเพ่ือนรวมงาน การรวบรวมองคความรูและการจัดการเรียนรูท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาองคกร 

และการสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู สําหรับขอท่ีเหลือทุกขออยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 6 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

               ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการทํางานเปนทีม  

               โดยรวมและรายขอ 

(n=186) 

ดานการทํางานเปนทีม 𝐱" S.D. ระดับ 

1 
การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน ทีมงาน 

ในทุกโอกาส 
4.00 0.88 มาก 

2 การแสดงบทบาทผูนําและผูตามอยางเหมาะสม 4.40 0.73 มาก 

3 การปรับตัวเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม 4.32 0.80 มาก 

4 
การสรางแรงจูงใจ สงเสริม สนับสนุนทีมงานในการ

ปฏิบัติงาน 
4.25 0.63 มาก 

5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 4.22 0.73 มาก 

รวม 4.24 0.76 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการทํางานเปนทีมโดยรวมอยู 

ในระดับมาก (𝐱"= 4.24) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการทํางานเปนทีมทุกขอ อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 7 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

               ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการวิเคราะหและ 

               สังเคราะห โดยรวมและรายขอ 

(n=186) 

ดานการวิเคราะหและสังเคราะห 𝐱" S.D. ระดับ 

1 การวิเคราะหความตองการของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน 4.40 0.73 มาก 

2 
การวางแผนงาน/โครงการเหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
4.38 0.79 มาก 

3 การคิดเชิงระบบในการแกปญหาและพัฒนางาน 4.35 0.63 มาก 

4 การเสนอทางเลือกในการแกปญหา 4.22 0.75 มาก 

5 
การนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนมาใชในการแกปญหาได

อยางเปนระบบ 
4.38 0.74 มาก 

รวม 4.35 0.73 มาก 
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จากตารางท่ี 7 พบวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการวิเคราะหและสังเคราะหอยูในระดับ

มาก (𝐱"= 4.35) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการวิเคราะหและสังเคราะหทุกขออยูในระดับมากทุกขอ 

 

ตารางท่ี 8 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

               ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการส่ือสารและการจูงใจ  

               โดยรวมและรายขอ 

(n=186) 

ดานการส่ือสารและการจูงใจ 𝐱" S.D. ระดับ 

1 
การพูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสและสถานการณตาง ๆ  

ไดอยางเหมาะสม 
4.59 0.73 มากท่ีสุด 

2 การย้ิมทักทาย และแสดงออกดวยทาทีท่ีเปนมิตร 4.52 0.79 มากท่ีสุด 

3 การส่ือสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.32 0.63 มาก 

4 การโนมนาวใหผูอ่ืนยอมรับและคลอยตาม 4.73 0.75 มากท่ีสุด 

5 การเจรจาไกลเกล่ีย ขอพิพาท 4.48 0.87 มาก 

รวม 4.53 0.73 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการส่ือสารและการจูงใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด (𝐱"= 4.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การโนมนาวใหผูอ่ืน

ยอมรับและคลอยตาม การพูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

และการย้ิมทักทาย และแสดงออกดวยทาทีท่ีเปนมิตร สําหรับขอท่ีเหลือทุกขออยูในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 9 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

               ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการพัฒนาศักยภาพ 

               บุคลากร โดยรวมและรายขอ 

(n=186) 

ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 𝐱" S.D. ระดับ 

1 การใหคําปรึกษาแนะนําผูเก่ียวของ 4.40 0.69 มาก 

2 การมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร 4.38 0.74 มาก 

3 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.00 0.88 มาก 

4 
การสงเสริมสนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงานในการพัฒนา

ตนเอง   
4.48 0.84 มาก 
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ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 𝐱" S.D. ระดับ 

5 การชวยแกปญหาแกผูรวมงาน 4.35 0.65 มาก 

รวม 4.32 0.76 มาก 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยูใน

ระดับมาก (𝐱"= 4.32) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกขออยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

                ปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดานการมีวิสัยทัศน โดยรวม 

                และรายขอ 

(n=186) 

ดานการมีวิสัยทัศน 𝐱" S.D. ระดับ 

1 
การสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของ

โรงเรียน 
4.51 0.74 มากท่ีสุด 

2 การกําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอยางสรางสรรค 4.22 0.74 มาก 

3 การกําหนดทิศทางการพัฒนาองคการไดอยางเปนรูปธรรม 4.33 0.67 มาก 

4 
การยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน

เม่ือสถานการณและส่ิงแวดลอมเปล่ียนไป 
4.27 0.79 มาก 

รวม 4.33 0.74 มาก 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการมีวิสัยทัศนอยูในระดับ

มาก (𝐱"= 4.33) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การสงเสริมใหบุคลากรมีสวน

รวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน สําหรับขอท่ีเหลือทุกขออยูในระดับมาก 

 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีของครูจําแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณการทํางาน 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีของครู โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม 

                ระดับการศึกษา 

(n=186) 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

t Sig ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D. 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 4.33 0.70 4.37 0.78 0.31 0.37 

2. การบริการท่ีดี 4.39 0.73 4.38 0.81 1.70 0.96 

3. การพัฒนาตนเอง 4.52 0.69 4.58 0.58 -0.37 0.57 

4. การทํางานเปนทีม 4.34 0.80 4.31 0.76 -0.14 0.39 

5. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย 4.31 0.75 4.34 0.73 0.34 0.71 

6. การส่ือสารและการจูงใจ  4.58 0.67 4.51 0.69 0.95 0.74 

7. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 4.39 0.69 4.35 0.74 0.37 0.09 

8. การมีวิสัยทัศน 4.37 0.74 4.32 0.67 0.20 0.96 

รวม 4.40 0.72 4.39 0.72 0.42 0.47 

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีโดยรวมไมแตกตางกัน  

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันประเมิน

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สระบุรีไมแตกตางกันทุกดาน  
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีของครู โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม 

                ประสบการณการทํางาน 

(n=186) 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับประสบการณการทํางาน 

t Sig นอยกวา 10 ป 10 ป ข้ึนไป 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D. 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 4.36 0.81 4.39 0.79 0.12 0.89 

2. การบริการท่ีดี 4.41 0.68 4.49 0.60 -0.72 0.91 

3. การพัฒนาตนเอง 4.66 0.59 4.62 0.49 1.95 0.34 

4. การทํางานเปนทีม 4.38 0.76 4.32 0.70 0.07 0.22 

  5. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย 4.26 0.87 4.29 0.69 1.44 0.16 

 6. การส่ือสารและการจูงใจ 4.56 0.57 4.53 0.61 0.65 0.65 

 7. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 4.24 0.78 4.21 0.68 -0.45 0.70 

 8. การมีวิสัยทัศน 4.32 0.82 4.38 0.66 0.70 0.83 

รวม 4.41 0.74 4.39 0.65 0.47 0.58 

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันประเมินสมรรถนะผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยรวม 

ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ครูท่ีมีประสบการณการ

ทํางานตางกันประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีไมแตกตางกันทุกดาน  

 

สรุปผลของการวิจัย 

จากผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 

1. ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุด ดังน้ี 

มีเพศหญิง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 52.69 มีอายุ 31-40 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 43.01 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 54.84 และมีประสบการณการทํางานนอยกวา 

10 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 52.69 
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2. ครูท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (x"= 4.37) เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน สรุปไดดังน้ี  

    2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครูดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 

โดยรวมอยูในระดับมาก (x"= 4.36) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การมุงม่ัน

ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี สําหรับขอท่ีเหลือทุกขออยูในระดับมาก 

    2.2 ดานการบริการท่ีดี พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครูโดยรวมอยูในระดับมาก  

(x"= 4.36) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการบริการท่ีดีทุกขออยูในระดับมาก 

    2.3 ดานการพัฒนาตนเอง พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการพัฒนาตนเอง 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x"= 4.51) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นดานวิชาการกับเพ่ือนรวมงาน การรวบรวมองคความรูและการจัดการเรียนรูท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาองคกร และการสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู สําหรับขอท่ีเหลือทุกขออยูใน

ระดับมาก 

    2.4 ดานการทํางานเปนทีม พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครูดานการทํางานเปนทีม 

โดยรวมอยูในระดับมาก (x"= 4.24) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการทํางานเปนทีมทุกขออยูในระดับ

มาก 

    2.5 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการ

วิเคราะหและสังเคราะห โดยรวมอยูในระดับมาก (x"= 4.24) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการวิเคราะห

และสังเคราะหทุกขออยูในระดับมาก 

    2.6 ดานการส่ือสารและการจูงใจ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการ

ส่ือสารและการจูงใจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x"= 4.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับ

มากท่ีสุด ไดแก การโนมนาวใหผูอ่ืนยอมรับและคลอยตาม การพูด เขียน ส่ือสาร โตตอบในโอกาสและ

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และการย้ิมทักทาย และแสดงออกดวยทาทีท่ีเปนมิตร สําหรับขอท่ี

เหลือทุกขออยูในระดับมาก 

    2.7 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครู ดานการ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก (x"= 4.24) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทุกขออยูในระดับมาก 

    2.8 ดานการมีวิสัยทัศน พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามการประเมินของครูดานการมีวิสัยทัศน โดยรวม

อยูในระดับมาก (x"= 4.33) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การสงเสริมให

บุคลากรมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน สําหรับขอท่ีเหลือทุกขออยูในระดับมาก 

3. เปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีของครู จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณการ

ทํางาน สรุปผลไดดังน้ี 

    3.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจ

ภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันประเมิน สมรรถนะผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีไมแตกตางกัน

ทุกดาน  

    3.2 ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันประเมินสมรรถนะ

ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี  

ไมแตกตางกันทุกดาน  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงคและ

สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี     

1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสระบุรีตามการประเมินของครู ในแตละสมรรถนะ พบวา ท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจําสายงานอยูในระดับมากท้ังคู เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาดาน

การส่ือสารและการจูงใจและดานการพัฒนาตนเอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด และดานท่ีมีคาเฉล่ียอยู

ในระดับมาก ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ อยูลําดับสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการบริการท่ีดี ดานการ 

วิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย ดานการมีวิสัยทัศน ดานการพัฒนาศักยภาพบุคคล และดานการทํางาน

เปนทีม ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ไดตระหนักถึงสมรรถนะ

ของผูบริหารโรงเรียนวาเปนส่ิงท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหเกิดคุณภาพทางการศึกษา จึงไดมีการอบรม สัมมนา
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ผูบริหารโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะในการปฎิบัติงานท่ีจะสงผลสูการบริหาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียน ดังท่ี รัศมี สีหะนันท (2556: 101) ไดกลาววา สมรรถนะ คือ 

ทักษะ ความรู คุณลักษณะในดานตาง ๆ ท่ีทุกคนจําเปนตองมีในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ี 

ความรับผิดชอบซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะสงผลถึงความสําเร็จในงานหรือประสิทธิภาพมากหรือนอยของงานน้ันๆ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอเสริมงาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ผลการวิจัย พบวา 

ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอเสริมงาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําปาง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับผานเกณฑ โดยสมรรถนะท่ีมี 

รอยละเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สมรรถนะในการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ทิพวัลย อางคํา (2561) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความ

เปนเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา 

สมรรถนะของผูบริหารอยูในระดับมากเชนกัน สมรรถนะผูบริหารเปนส่ิงจําเปนในการปฎิบัติงานท่ีจะสงผล

สูการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปไดดังน้ี 

    1.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะ อยูในระดับมาก 

อาจเปนเพราะผูบริหารตระหนักถึงการปฏิบัติงานของครู เพ่ือมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน และเปนส่ิงท่ีมี

ความจําเปนสําหรับสถานศึกษา โดยผูบริหารคํานึงถึงการปลูกฝงและสงเสริมใหครูปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ มีเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีการตรวจสอบความ

คืบหนาของงานท่ีมอบหมายให ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหครูเกิดความรับผิดชอบงานท่ีตนเองทําอยางเต็มท่ี

เพ่ือใหไดผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาราฟด หัดหนิ 

(2562) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบวา สมรรถนะผูบริหาร ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับมาก 

เน่ืองจากผูบริหารมีความมุงม่ัน กระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและมีการนํา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุง ผูบริหารมีความรูความสามารถในการวางแผนการ

ปฏิบัติงานดานตางๆ โดยยึดเปาหมายท่ีกําหนดไวและผูบริหารเปดโอกาสใหครูผูสอนแสดงความคิดเห็นและ

สงเสริมความกาวหนาของบุคลากรในโรงเรียน และผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตรงตามเปาหมาย

ท่ีต้ังไว 

    1.2 ดานการบริการท่ีดี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอยูในระดับมาก อาจ

เปนเพราะผูบริหารตระหนักถึงการใหความชวยเหลือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน การบริการท่ีดี

ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจและช่ืนชมสถานศึกษา ผูบริหารเปนแกนหลักในการกําหนดแนว

ทางการใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการและเทคนิคการพัฒนาระบบงานของ

สถานศึกษาใหเกิดความสะดวกสบายความพึงพอใจตอผูใชบริการ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2563: 32-42) ท่ีใหความสําคัญของ
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สมรรถนะดานบริการท่ีดีวา ผูบริหารจะตองมีความมุงม่ัน มีความต้ังใจและความพยายามท่ีจะใหบริการแกผู

ขอรับบริการจากงานในหนาท่ีราชการของตนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีตนเองสามารถท่ีจะใหบริการได

บริการท่ีดีจึงเปนการกระทําโดยไมเลือกกลุมเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชามญชุ ลาวชัย (2562) 

ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบวา สมรรถนะผูบริหารดานการบริการท่ีดีอยูในระดับมาก 

เน่ืองจากผูบริหารมีความต้ังใจ เต็มใจ และกระตือรือรนในการใหบริการเสียสละเวลาใหกับผูรับบริการไดรับ

ความพอใจ ผูบริหารใหบริการ ดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี มีความพึงพอใจในการบริการและผลการปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา มีการศึกษาความตองการของผูรับบริการและใหคําแนะนํา 

    1.3 ดานการพัฒนาตนเอง ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอยูในระดับมาก

ท่ีสุด อาจเปนเพราะผูบริหารไดมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงสมรรถนะดานน้ีอยางชัดเจน มีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองและใหความสําคัญตอการบริหารการศึกษา ผูบริหารมีการกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการแสวงหาความรู และประสบการณใหม ๆ อยูเสมอ เพ่ือเปนการพัฒนาตนเองและ

มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ เปนผูบริหารยุคใหม มีวิธีการท่ี

หลากหลายในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา พันธขะวงษ (2560) ไดทํา

การวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา พบวา สมรรถนะหลักดานการ

พัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

    1.4 ดานการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอยูในระดับมาก 

อาจเปนเพราะผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีม ซ่ึงจัดเปนกระบวนการข้ันพ้ืนฐานใน

การพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานดวยกัน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการเรียนรูท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายขององคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและบุคลากรรวมกันกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา โดยมีผูบริหารเปนผูนํา

ทีม และบุคลากรตางมีความเขาใจในบทบาทของตนในการทํางานรวมกันเปนทีม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พิชามญชุ ลาวชัย (2562) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบวา สมรรถนะผูบริหารดาน

การทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก 

    1.5 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอยูใน

ระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารมีความสามารถในการคิดแยกแยะประเด็นตางๆ อยางเปนระบบ 

สามารถรวบรวมขอมูลส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนมาใชในการแกปญหาได สามารถวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

ปญหา ความตองการของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน สามารถวางแผนโครงการไดอยางสอดคลองกับ

ความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางเปนระบบและ

พัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ชอชิต (2559) ไดทําการวิจัย

เร่ือง สมรรถนะผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

8พบวา สมรรถนะดานการวิเคราะหและสังเคราะห อยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีการ



122 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 2 May- August 2022 

 

จัดระบบขอมูล เชน ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล พิจารณาความพอเพียงของขอมูล รวมท้ังสามารถ

วิเคราะหองคกร หรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

    1.6 ดานการส่ือสารและการจูงใจ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารและจูงใจอยางชัดเจนเพราะ

ถือเปนปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารใชการส่ือสารและ

จูงใจเปนกลยุทธท่ีมีความสําคัญในการบริหารท่ีจะทําใหงานขององคกรดําเนินตอไป มีการแลกเปล่ียนขอมูล

กันระหวางผูบริหารและบุคลากรสงผลใหการดําเนินงานขององคกรเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อุทัย ภักดีประยูรวงศ (2557) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบวา สมรรถนะผูบริหารดานการส่ือสารและการจูง

ใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผูบริหารสถานศึกษามีการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดโอกาสใหทุกคนได

รับรูขาวสารขอมูลท่ีถูกตองเพียงพอและจัดใหเปนระบบ จัดกิจกรรมท่ีสรางปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน แสดงความ

เอ้ืออาทรตอผูรวมงานและเปนกันเอง 

    1.7 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอยูใน

ระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทิศทางท่ี

ตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมและเปาหมายของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง สงเสริมให

บุคลากรไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี ทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะ

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอเสริมงาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 พบวา 

สมรรถนะผูบริหารดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามี

การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการตางๆ เชน การมอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การจัดทําระบบทะเบียน

บุคลากรท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพใน องคกร เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลไดเพ่ือใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนและประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน    

    1.8 ดานการมีวิสัยทัศน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอยูในระดับมาก อาจ

เปนเพราะผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการใหบุคลากรมีสวน

รวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติ ท่ีจะนําสถานศึกษาใหบรรลุความ

ตองการและเปาหมาย ตลอดจนการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการทํางานใหพรอมรับกับสถานการณและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไปเพ่ือใหทันยุคทันเหตุการณอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา  

พันธขะวงษ (2560) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา พบวา 

สมรรถนะดานการมีวิสัยทัศนอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการท่ีแสดงใหเห็น

วิธีการท่ีมุงสูจุดหมายชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนางาน คนหาความสําเร็จสู

เปาหมายเพ่ือความเจริญกาวหนาและความเปนเลิศขององคกร 
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2. เปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีของครูจําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการ

ทํางาน พบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณการทํางานตางกันประเมินสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูในสหวิทยาเขตปญจภาคี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีความเขาใจ มีทิศทาง และมุมมองท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทาง

เดียวกันตอสมรรถนะของผูบริหาร รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือใหองคกรเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพัชร หินแกว (2557) ซ่ึงพบวาครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณการ

ทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีเปาหมายในการทํางานท่ี

ชัดเจนเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจเปาหมายโดยท่ัวกัน 

2. ดานการบริการท่ีดี ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยาง

สม่ําเสมอ 

3. ดานการพัฒนาตนเอง ผูบริหารสถานศึกษาตองเขารวมคนควาหาความรู ประสบการณใหม ๆ 

โดยการประชุม อบรม สัมมนา 

4. ดานการทํางานเปนทีม ผูบริหารสถานศึกษาควรเพ่ิมเทคนิค วิธีการตางๆในการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

5. ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ผูบริหารสถานศึกษาควรนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนมาใช

ในการแกปญหาไดอยางเปนระบบ 

6. ดานการส่ือสารและการจูงใจ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการส่ือสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนประจํา 

7. ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการใหคําปรึกษาแนะนําผูท่ี

เก่ียวของและปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี 

8. ดานการมีวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

สรางสรรค  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระบุรี โดยเปรียบเทียบสมรรถนะทุกสหวิทยาเขตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี 

2. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เร่ือง แนวทางพัฒนายกระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตปญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 
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