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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

620620032 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : สมรรถนะของผู้บริหาร, ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

นางสาว อัญชุลีภรณ์ คำภิระ: สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

 
          การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 103 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครู 1 คน รวมท้ังสิ้น 206 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารตามแนวคิดของเฮลรีเกล แจ็คสัน และสโลคัม และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
ลูเนนเบิร์ก และออนสเตน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถ่ี ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

          ผลการวิจัยพบว่า 

          1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน คือ สมรรถนะใน
การสื่อสาร และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สมรรถนะในการวางแผน
และการบริหารจัดการ สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เร่ืองโลกาภิวัตน์ สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม สมรรถนะในการ
ปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะในการบริหารตนเอง 

          2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ความทุ่มเทเวลาใน
การทำงาน และความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ความคาดหวังท่ีสูง สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย  ภาวะผู้นำด้านวิชาการ การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน และพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 

          3. สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง และมีลักษณะคล้อยตามกัน 

 
 

 

  



  จ 

บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

620620032 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
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MISS UNCHULEEPORN KARMPIRA : THE ADMINISTRATOR’S COMPETENCIES 
AND SCHOOL EFFECTIVENESS  UNDER SUPHANBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 1 THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, 
Ph.D. 

                The research objectives were to determine: 1) the school administrator’s 
competencies under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 2) the school effectiveness 
under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 and 3) the relationship between 
administrator’s competencies and school effectiveness under Suphanburi Primary Educational Service 
Area Office 1. The sample was 103 schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1. 
The two respondents from each school consisted of a school director or acting school director and a 
teacher, with the total of 206. The research instrument was a questionnaire regarding administrator’s 
competencies, based on the concept of Hellriegel, Jackson, and Slocum and the school effectiveness, 
based on the concept of Lunenburg and Ornstein. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product–moment correlation coefficient. 

            The research findings revealed that: 

            1. The school administrator’s competencies under Suphanburi Primary Educational 
Service Area Office 1 as a whole was at high level. The arithmetic mean ranking from the highest to the 
lowest were as follows; communication competency, planning and administration competency, global 
awareness competency, teamwork competency, strategic action competency and self-management 
competency. 

            2. The school effectiveness under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 
1 as a whole was at high level. The arithmetic mean ranking from the highest to the lowest were as 
follows; high time on task, positive home-school relations, a climate of high expectation, a safe and 
orderly environment, instruction leadership, frequent monitoring of student progress and a clear school 
mission. 

            3. The relationship between administrator’s competencies and school effectiveness 
under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 were high correlation, with significantly at .01  

 
 

 

  



  ฉ 

ก ิต ตกิ รรมประก าศ  
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วิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1” ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก    
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา      
รัตนศิระประภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ 
ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนํา ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ดร. เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ดร. ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดร. อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดร. ชบา พันธ์ุศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิชา หอมฟุ้ง อาจารย์
ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ
เครื่องมือวิจัย และให้คำแนะนำในการจัดทำเครื่องมือวิจัยจนสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ดร. ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
พร้อมทั้งขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ีอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อบุญชู คุณแม่ฉลวย คำภิระ และคุณพิศณุ วริกูล ที่คอยมอบกำลังใจ และให้การ
สนับสนุนในการศึกษา รวมถึงการดำเนินการวิจัยอย่างดียิ่งเสมอมา ตลอดจนเพื่อนรักทุกคน และเพื่อนนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 38 ทุกท่านที่ได้มอบกำลังใจ ให้คำปรึกษา และ
ให้ความช่วยเหลือเสมอมา จนทำให้งานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

ขอขอบคุณความตั้งใจและความอดทนของตนเอง ที่แม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคเพียงใดก็ไม่เคยละทิ้ง
ความตั้งใจและเพียรพยายามจนสามารถทำงานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา       
บูรพคณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน และหล่อหลอมคุณงามความดีให้กับผู้วิจัยจน
ประสบความสำเร็จในการศึกษาครั้งน้ี 

  
  

นางสาว อัญชุลีภรณ์  คำภิระ 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

  ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ส่วนที่ เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อัน
เนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The 
Fourth Industrial Revolution) ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษา
และการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความ
คล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษาอย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษา
เป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศต่อไป1 โดยการปฏิรูประบบการศึกษาจะสามารถดำเนินการ
ได้อย่างสำเร็จนั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งทักษะสำคัญสำหรับคนในยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็นประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ (Management) และการมีทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา2 ดังนั้น การพัฒนา
การศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุก
ระบบ3 ซี่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดหลักการ
สำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 

 

  1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
(กรงุเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ง. 
  2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การขบัเคลือ่นการศึกษามัธยมศึกษาไทย 
4.0 เพ่ือการมีงานทำแห่งศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จำกัด, 2560), 4. 
  3 คมคาย น้อยสิทธ์ิ, “ผู้บริหารยุคการศึกษา 4.0 (Administrator of the Education 4.0 
Era),” วารสารครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่ 46, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561): 
40-57. 
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รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม4 โดยผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญแห่ง
ความสำเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่มีภาวะผู้นำเข้ามาสู่ตำแหน่งอย่างมี
คุณภาพ5 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจึงเป็นภารกิจที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย 
พัฒนาทีมงานให้เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดข้ึนในองค์กร ขับเคลื่อนด้วย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอให้
ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูให้มีเทคนิคใหม่ๆ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต รวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและให้
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนและแสดงบทบาทความเป็นผู้ นำที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามภารกิจของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด6   
 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

  การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสรา้งคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้

 

  4 สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422  
  5 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ, คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนา้ท่ีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/1UElv40Hq0sXlddwZZ7P9kpUXx43wyMYF/view 
  6 ศศิรดา แพงไทย, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21,” วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559): 7-11. 
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ความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหา
วิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม 
และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต7 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินการจัด
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ส ำคัญหลายฉบับ เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ซึ่งผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเด็ก เยาวชน และประชาชน จากการบังคับใช้
กฎหมายในข้างต้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจในเชิงปริมาณ สำหรับในเชิงคุณภาพยังคงมีสภาพปัญหา
ปรากฏอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยและข้อจำกัดในการบังคับใช้ข้อกฎหมายในหลายประการ และ
จำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขให้สามารถเกิดผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป  โดย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้
ระบุอย่างชัดเจนว่า ปัญหาและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ  ของประเทศจำเป็นต้องป้องกันและแก้ไขด้วย “การ
ปฏิรูปการศึกษา”8 
  สถานศึกษานับเป็นหน่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเปน็
แกนนำในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถจึงเป็นทั้งผู้บริหารและผู้นำควบคู่
กันไป ผู้บริหารที่มีสมรรถนะความเป็นผู้นำสูงย่อมทำให้สิ่งที่ตนรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี จาก
ลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมาผู้บริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องมีภาวะผู้นำทางการศึกษา และมี
ความเป็นนักบริหารการศึกษา เพราะทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งในการบริหาร
การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ยากต่อการแก้ไข บางปัญหาขาด
ความชัดเจนหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาจึงต้องทำ
หน้าที่จัดการหรือเป็นผู้นำเพื่อนำพาสถาบันการศึกษาไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารการศึกษาจึง
จำเป็นต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ รู้จักการ
ประสานงานเพื่อสนองความต้องการของชุมชนให้เป็นไปตามความคาดหมาย และสอดคล้องกับ
ทรัพยากรด้วยการใช้พลังอำนาจและอิทธิพลอย่างยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีการประสานงานกับ

 

  7 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
(กรงุเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), 1. 
  8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bpp.mua.go.th/main/download/plan/EducationPlan12.pdf 
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หน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำพาสถาบันการศึกษาไปสู่การพัฒนาต่อไป9 ซึ่งจาก
ระบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันจะพบว่า ผู้บริหารยังไม่สามารถเป็น
ผู้นำทางด้านวิชาการได้ดีพอสมควร ทั้งยังขาดกรอบในการคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้บริหารส่วนหนึ่งไม่สามารถวางระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่สามารถช่วยเหลือครูในการ
พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มที่  ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว อาจมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก
แผนการศึกษาแห่งชาติที่ขาดความชัดเจนในด้านการจัดระดับการศึกษา และปัญหาการสร้างผู้บริหาร
ที่มิได้เติบโตมาจากการเป็นครูผูเ้ช่ียวชาญหรอืชำนาญการมาก่อน ขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารที่เน้น
การฝึกให้มีประสบการณ์การบริหารอย่างเข้มข้น รวมทั้งยังไม่มีการกำหนดสมรรถนะกลางของ
ผู้บริหารที่ชัดเจน ผู้บริหารส่วนหนึ่งยังมีความรู้ด้านหลักสูตรการบริหารวิชาการและศาสตร์การสอน
ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากระบบการคัดเลือกอาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์เกี่ยวกับการ
สอนและด้านการบริหารวิชาการ ทั้งยังไม่มีหลักสูตรและหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้มาตรฐานในการ
พัฒนาผู้บริหารให้มีสมรรถนะครบถ้วนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผู้บริหารยังขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ จึงส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศ10 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ภายใต้หลักการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้เป็น “การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีนโยบายในด้านประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่ เป็น ฐาน มี
นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 2) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 3) 
บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 5) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และ 6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากนโยบายที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

 

  9 ธีระ รญุเจรญิ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, พมิพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : U.L.T. 
เพรสการพิมพ,์ 2556), 14. 
  10 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานพันธกิจเฉพาะเรื่องท่ี 8 : การปฏิรูปครูและ
อาจารย์, เข้าถึงเมือ่ 1 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก https://www.thaiedreform.org/wp-
content/uploads/2020/01/CommissionReport10.pdf 
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ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ11 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ทักษะ
การเรียนรู้ สมรรถนะในการแข่งขัน และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 คุณภาพของ
หลักสูตร คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากขาดผู้นำทางการศึกษาอย่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริหาร
และจัดการศึกษาได้อย่างบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจที่กำหนดไว้ ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจ
สำคัญที่จะนำพาสถานศึกษาไปสู่เปา้หมายแห่งความสำเรจ็ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล
สูงสุด 
 

ปัญหาของการวิจัย 

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันนำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อีกทั้งยังมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  และ
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาข้ึน เพื่อให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดด้ำเนินการสังเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ทำการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และประมวลผล 
จัดทำเป็นสารสนเทศประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ การวางแผนในการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำหนดมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยจากการศึกษาการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม ตามมาตรฐาน

 

  11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565,” 16 ธันวาคม 2563. 
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การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 135 แห่ง จำแนกตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 รองลงมาคือระดับคุณภาพดีเลิศ 
จำนวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.89 และระดับคุณภาพดี จำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
18.52 รองลงมาคือระดับคุณภาพดีเลิศ จำนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.15 และระดับคุณภาพดี 
จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 รองลงมาคือระดับ
คุณภาพดีเลิศ จำนวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 และระดับคุณภาพดี จำนวน 45 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจุดที่ควรพัฒนา พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน ควรพัฒนา
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 73.28 รองลงมา คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 63.50 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 59.33 ตามลำดับ ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ควรดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 66.56 รองลงมา คือ พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ร้อยละ 48.83 และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 46.45 ตามลำดับ และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผูเ้รยีน ร้อยละ 53.23 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 38.88 ตามลำดับ12  
  เมื่อวิเคราะห์ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาข้างต้นนั้น จะเห็น
ได้ว่าในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเพียง 25 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 18.52 เท่านั้น ซึ่งมีค่าร้อยละน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระดับคุณภาพอื่น ๆ ในมาตรฐาน
เดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาจุดที่ควรพัฒนาในด้านนี้ พบว่าได้แก่ 1) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเปา้หมาย 2) พัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ 3) การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการตามแนวคิดของเฮลรีเกล แจ็คสัน และสโลคัม 
(Hellriegel, Jackson, and Slocum) เช่นเดียวกันกับมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน

 

  12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบรุี เขต 1, การสังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 (สุพรรณบุรี : กลุม่นเิทศติดตามและประเมินผล, 2563),  1-6. 
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การสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ ซึ่งมีจุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ 1) ควรมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาตามแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) คือ 1) ความ
คาดหวังที่สูง 2) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรยีน และ 3) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจุดเด่นที่ควรได้รับการส่งเสริมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ยังพบว่า ในด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ จุดเด่น
ที่พบมากที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ รองลงมา คือ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน และการจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออนสเตน 
(Lunenburg and Ornstein) คือ สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย และพันธกิจของ
สถานศึกษามีความชัดเจน จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จำนวนน้อยมาก จึงควรมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ข้างต้นให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน
ต่อไป 
  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอยู่บางประการ ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายังขาด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 3) 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษต่ำ
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4) ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทุกวิชาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และ 5) ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสารสนเทศที่ใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ13 อีกทั้งจากการศึกษารายงาน
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ในด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคที่จำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา ได้แก่ 1) การดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และ

 

  13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบรุี เขต 1, แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก 
http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/2jantararat/plan/04  
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เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเพื่อพัฒนาผล
การเรียนให้เป็นไปตามที่คาดหวัง 2) การดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 3) การดำเนินการส่งเสรมิให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลอืและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ เห็นควรศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นำไปทดลองและปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถดำเนินการได้ผลอย่างจริงจัง และประสานสัมพันธ์
กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
4) การดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมต่อสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์14 ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ สมรรถนะในการ
วางแผนและการบริหารจัดการ และสมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นำด้านวิชาการ ความคาดหวังที่สูง ความ
ทุ่มเทเวลาในการทำงาน การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผู้ปกครอง 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของการศึกษา ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นปัญหาที่
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
การใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   เพื่ อให้สอดคล้องกับความเป็นมาและปัญหาของการวิจัยดังกล่าว ผู้ วิจัยได้ก ำหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อทราบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

 

  14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบรุี เขต 1, รายงานผลการดำเนนิงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563  (สุพรรณบุรี : กลุม่นโยบายและแผน, 2563),  159-161.  
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  2. เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1  
  3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 
คำถามของการวิจัย 

  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามสำหรับ 
การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้  
  1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด 
  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 อยู่ในระดับใด 
  3. สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

  เพื่อเป็นการตรวจสอบคำถามของการวิจัยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึง 
ได้ต้ังสมมติฐานไว้ ดังนี้ 
  1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
  3. สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 
 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

  การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาจะลักษณะการจัดการเชิงระบบ ซึ่งของลูเนน 
เบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) มีแนวคิดว่าลักษณะขององค์การเชิงระบบ 
ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า ( inputs) กระบวนการ (Transformation Process) และผลผลิต 
(outputs) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได้ 
และจะทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาก็จะมีผลกระทบให้ส่วนอื่นมีปัญหาไป
ด้วย โดยธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้
ระบบดำรงคงอยู่ไปได้ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (environment) ทั้งภายนอกและ
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ภายในขององค์กร และสร้างผลผลิตกลับคืนมา15 ในระบบการบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยนำเข้า 
(inputs) คือ นโยบาย บุคลากร (สมรรถนะของผู้บริหาร) งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำปัจจัย
สู่กระบวนการ (Transformation Process) ของโรงเรียน คือ กระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 
การบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนให้ได้ผลผลิต 
(Outputs) คือ คุณภาพนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของ
บุคลากร (ประสิทธิผลของสถานศึกษา) โดยมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อนำไปสู่การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึนกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม (context) ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และภูมิศาสตร์ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์
แล้วพบว่าทฤษฎีที่นำมาใช้ศึกษานี้มีความสอดคล้องกับลักษณะขององค์การ โดยแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้บริหารนั้นมีนักวิชาการได้ให้หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะอย่าง
หลากหลายด้วยกัน ดังนี้ แมคเคลแลนด์ (McClelland) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของสมรรถนะ มี 5 
ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ (knowledge) 2) ทักษะ (skill) 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self–
concept) 4 ) บุ ค ลิ ก ลั กษ ณ ะป ระจ ำตั วขอ งบุ คค ล  ( traits) แล ะ  5 ) แ ร งจู ง ใจ  เจ ตคติ  
(motive/attitude)16 ขณะที่ ไรแลท และโลฮาน (Rylatt and Lohan) ได้เสนอว่า สมรรถนะควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) บทบาทหลัก (key role) 2) หน่วยของสมรรถนะ (unit of competency) 3) 
ส่วนประกอบของสมรรถนะ (element of competency) 4) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (performance 
criteria) 5) เงื่อนไข (condition) และ 6) คำแนะนำ (evidence guide)17 สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ 
(Spencer and Spencer) ได้แบ่งสมรรถนะเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ 6 สมรรถนะ ดังนี้ 1) การกระทำและ
ผลสัมฤทธ์ิ (achievement and action)  2) การบริการคนอื่นและการช่วยเหลือ (helping and 
human service) 3) การใช้อิทธิพลและผลกระทบ (impact and influence) 4) การบริหารจัดการ 
(managerial) 5) การรู้คิด (cognitive) และ 6) ประสิทธิผลส่วนตน (personal effectiveness)18 
ส่วน ซีเวล (Zwell) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในหน้าที่งาน (task achievement competencies) 2) สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ (relationship 

 

  15 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (Belmont, CA: Wadsworth, 2012), 20-22. 
  16 David C. McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence.” 
American Psychologist, 11, (December, 1973): 57-83. 
  17 Alastair Rylatt and Kevin Lohan, Creating Training and Miracle (Sydney: 
Prentice Hall, 1995), 23 
  18 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at work: Models for 
Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-11. 
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competencies) 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal attribute competencies) 
4) สมรรถนะด้านการจัดการ (managerial competencies) และ 5) สมรรถนะด้านความเป็นผู้นำ 
(leadership competencies)19 ขณะที่  บาแพท และคณะ (Bapat and other) ได้กล่าวไว้ว่า
สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ประกอบ ด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่  1) การบริหารตนเอง (self-
management) 2) การนำผู้อื่น (leading others) 3) การบริหารงาน (task management) 4) 
นวัตกรรม (innovation) และ 5) ความรับผิดชอบทางสังคม (social responsibility)20 ซึ่ง พชรวิทย์ 
จันทร์ศิริสิร ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) 2) สมรรถนะประจำสายงาน (Job Competency) และ 3) สมรรถนะส่วนบุคคล 
(Personal Competency)21 ส่วน ชูชัย สมิทธิไกร ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท 
ได้ แก่  1 ) ส มรรถนะห ลั ก  (Core Competency) 2) ส มรรถนะตามส ายงาน  (Functional 
Competency) และ 3) สมรรถนะตามบทบาท (Role Competency)22 ขณะที่ สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ได้กำหนดสมรรถนะของผู้บริหารออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเป็น
ผู้นำทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา 4) หลักสูตรการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้5) 
กิจการและกิจกรรมนักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 7) คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ23 ส่วน พัชรา วาณิชวศิน ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) 
สมรรถนะด้านการบริหารงาน (Hard Skills) 2) สมรรถนะด้านการบริหารคน (Soft Skills) และ 3) 
สมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Management)24 อีกทั้ง อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ ได้แบ่ง
ประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2) 
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) และ 3) สมรรถนะตามลักษณะงาน 

 

  19 Michael Zwell, Creating a Culture of Competence (New York: John Wiley 
and Sons, 2000), 38-45 
  20 Ashwini Bapat and other, A Leadership Competency Model: Describing 
the Capacity to Lead, accessed February 1, 2021, available from 
https://static1.squarespace.com/static/575976474c2f85732d9169e7/t/57ab3912c534a 
54cc4bd6652/1470839097269/MCCLeadership_Compmodel_V1.pdf 
  21 พชรวิทย์ จันทร์ศิรสิริ, การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (มหาสารคาม: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 17-19. 
  22 ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือกและการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร, พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 30-31. 
  23 สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (กรุงเทพฯ: 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558), 47-51. 
  24 พัชรา วาณิชวศิน, การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติท่ีดีและกรณีศึกษา 
(กรงุเทพฯ: ปัญญาชน, 2560), 29-31. 
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(Functional Competency)25 นอกจากนี้ เฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, 
and Slocum) ได้สรุปสมรรถนะผู้บริหารไว้ 6 ประการ ดั งนี้  1 ) สมรรถนะในการสื่อสาร 
(communication competency) 2) สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (planning 
and administration competency) 3 )  ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร ท ำ ง าน เป็ น ที ม  ( teamwork 
competency) 4) สมรรถนะในการป ฏิบัติ เชิงกลยุท ธ์ (strategic action competency) 5) 
สมรรถนะในการตระหนักรบัรูโ้ลกาภิวัตน์ (global awareness competency) และ 6) สมรรถนะใน
การบริหารตนเอง (self-management competency)26 
  ในส่วนของประสิทธิผลของสถานศึกษาน้ัน ได้มนีักวิชาการและนักการศึกษากล่าวถึงหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ในหลายทรรศนะด้วยกัน ดังนี้  มอทท์ 
(Mott) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 4 ประการ คือ 1) 
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา และ 4) ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา27 ขณะที่ บอสเสิร์ท (Bossert) ได้กล่าวว่า การศึกษาถึงเรื่อง
ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะต้องพิจารณาจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2) 
การนิเทศงานอย่างใกล้ชิด 3) การประเมินกิจกรรมทางวิชาการ 4) การเพิ่มความเช่ียวชาญในการสอน
ของอาจารย์ และ 5) การเพิ่มอิสระในห้องเรียน 28 ส่วน ออสติน และเรย์โนลด์ (Austin and 
Reynolds) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลต้องมีลักษณะแห่งความสำเร็จ ได้แก่ 1) การจัด
อาคารสถานที่ 2) ภาวะผู้นำ 3) ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) การจัดระบบของหลกัสตูรและการ
เรียนการสอน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การจัดเวลาเรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทาง
วิชาการที่ได้รับการยอมรับ 8) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ปกครอง 9) การวางแผนร่วมกัน 
10) ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 11) มีเป้าหมายและความคาดหวังร่วมกันที่ชัดเจน และ 12) มี
ระเบียบวินัย29 ขณะที่  เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้สรุปถึงลักษณะของสถานศึกษาที่มี

 

  25 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, Competency Assessment Tool เครื่องมือประเมินขีด
ความสามารถของบุคลากร (กรุงเทพฯ: บริษัท ทีคิวพี จำกดั, 2561), 13-17. 
  26 Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and John W. Slocum, Management: A 
Competency-Based Approach, 10th ed. (Singapore: Thomson South-Western, 2005), 
6-26. 
  27 Paul E. Mott, The Characteristics of Effective Organization (New York: 
Harper and Row, 1972), 398. 
  28 Steven T. Bossert, “School Effect,” in Handbook of Research on 
Educational Administration: A Project of the American Education Research 
Association (New York: Longman, 1988), 346. 
  29 Gilbert Austin and David Reynolds, “Managing for Improved School 
Effectiveness: An International Survey,” School Organisation 10, 2 (1990): 167-178. 
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ประสิทธิผลไว้ว่าควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 
3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก 5) 
ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะ
ผู้นำแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม30 อีกทั้ง แฮนสัน (Hanson) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลต้องมีลักษณะสำคัญ คือ 
1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียน 3) มีการ
ติดตามกำกับกระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน 
และ 6) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการการทำงาน31 รวมถึง ยูค (Yukl) ที่ได้เสนอว่า ความมี
ประสิทธิผลขององค์กรเป็นความก้าวหน้าในระยะยาวและเป็นตัวช่วยให้องค์กรนั้นๆ อยู่รอด ซึ่งความ
มีประสิทธิผลขององค์กรต้องข้ึนอยู่กับตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 3  ประเภท คือ 1) ความมี
ประสิท ธิภาพและข้ันตอนการทำงานที่ เช่ือ ถือได้  (efficiency and process reliability) 2) 
ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร (human resources and relations) และ 3) นวัตกรรม
และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (innovation and adaptation)32 นอกจากนี้ ลูเนนเบิร์กและออนส
เตน (Lunenburg and Ornstein) ได้กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษามี 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ 
1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (a safe and orderly environment)  2) พันธกิจของ
สถานศึกษามีความชัดเจน (a clear school mission) 3) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ ( instruction 
leadership) 4) ความคาดหวังที่สูง (a climate of high expectation) 5) ความทุ่มเทเวลาในการ
ทำงาน (high time on task)  6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring 
of student progress) และ 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school 
relations)33 
 
 
 
 
 

 

  30 Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice 
Perspective, 2nd ed. (Boston, MA: Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 
  31 Mark E. Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 
4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 35. 
  32 Gary Yukl, Leadership in Organizations (New York: Pearson Prentice Hall, 
2006), 370-71. 
  33 Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 308. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (Belmont, CA: Wadsworth, 2012), 21. 
  :  Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and John W. Slocum, Jr., Management: A 
Competency-Based Approach, 10th ed. (Singapore: Thomson South-Western, 2005), 
6. 
  :  Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts & Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 308. 
 
 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 

องค์การ (Organization) 

ปัจจัยนำเข้า 
(Inputs) 

• บุคลากร 
 
 

• งบประมาณ 
• วัสดุอุปกรณ์ 
• การจัดการ 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

กระบวนการ 
(Transformation Process) 
• การบริหาร 
• การจัดการเรียนการสอน 
• การนิเทศการศึกษา 

ผลผลิต 
(Outputs) 

 
 
 
 
 

1. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนกัเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

3. ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุ่งที่จะศึกษาเพื่อทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งในส่วนของสมรรถนะของผู้บริหาร ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ
เฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) ซึ่งได้สรุปสมรรถนะผู้บริหารไว้ 
6 ประการ ดังนี้ 1) สมรรถนะในการสื่อสาร (communication competency) 2) สมรรถนะในการ
วางแผนและการบริหารจัดการ (planning and administration competency) 3) สมรรถนะใน
การทำงานเป็นทีม (teamwork competency) 4) สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (strategic 
action competency) 5) สมรรถนะในการตระหนักรับ รู้ โลกาภิ วัตน์  (global awareness 
competency) และ 6) สมรรถนะในการบริหารตนเอง (self-management competency)34 และ
ในส่วนของประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวคิดของลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg 
and Ornstein) ที่ได้กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษามี 7 ประการ ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมเป็น
ระเบียบและปลอดภัย (a safe and orderly environment) 2) พันธกิจของสถานศึกษามีความ
ชัดเจน (a clear school mission) 3) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ ( instruction leadership) 4) ความ
คาดหวังที่สูง (a climate of high expectation) 5) ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (high time on 
task)  6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring of student progress) 
และ 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school relations)35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  34 Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and John W. Slocum, Jr., Management: A 
Competency-Based Approach, 10th ed. (Singapore: Thomson South-Western, 2005), 
6-26. 
  35 Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 308. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา :  Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and John W. Slocum, Jr., Management: A 
Competency-Based Approach, 10th ed. (Singapore: Thomson South-Western, 2005), 
6. 
  :  Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts & Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 308. 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร (Xtot) 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร (X1) 
2. สมรรถนะในการวางแผนและการ

บรหิารจัดการ (X2) 
3. สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3) 
4. สมรรถนะในการปฏิบัตเิชิงกลยุทธ์ 

(X4) 
5. สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกา

ภิวัตน์ (X5) 
6. สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 

1. สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย (Y1) 

2. พันธกิจของสถานศึกษามีความ
ชัดเจน (Y2) 

3. ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3) 
4. ความคาดหวังที่สูง (Y4) 
5. ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5) 
6. การตรวจสอบความก้าวหน้าของ

นักเรียน (Y6) 
7. ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 

(Y7)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  สมรรถนะของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู้นำที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานใน
ตำแหน่งหนึ่ง ๆ และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 
ได้แก่ 1) สมรรถนะในการสื่อสาร 2) สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ 3) สมรรถนะใน
การทำงานเป็นทีม 4) สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ 5) สมรรถนะในการตระหนักรบัรู้โลกาภิวัตน์ 
และ 6) สมรรถนะในการบริหารตนเอง  
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ โดยสามารถพิจารณาได้จากประเด็นสำคัญ 7 
ประการ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 2) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
3) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ 4) ความคาดหวังที่สูง 5) ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน 6) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน และ 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หมายถึง 
โรงเรียนของรัฐบาลที่เปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอศรีประจันต์ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  โดยแบ่งการ
นำเสนอเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะของผู้บริหาร  ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา ส่วน
ที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
และส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สมรรถนะของผู้บริหาร 
ความหมายของสมรรถนะ 
    คำว่า สมรรถนะ มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Competency ซึ่งในภาษาไทยได้มีผู้ใช้
แตกต่างกันไป เช่น สมรรถภาพ สมรรถนะ ศักยภาพ เป็นต้น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติศัพท์ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานตำแหน่งหนึ่งๆ ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งใน
ที่นี้จะใช้คำว่า สมรรถนะ เนื่องจากเป็นคำที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดังนี้ แมคเคลแลนด์ (McClelland) กล่าวว่า สมรรถนะ 
คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนเองรับผิดชอบ36 ซึ่ง โบยาซีส (Boyatzis) ได้ให้ 
ความหมายของ สมรรถนะ ว่าเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของคนที่จะส่งผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานได้
ดีกว่าผู้อื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 37 ขณะที่ สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer and 
Spencer) ได้ให้คำนิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะที่เป็นรากฐานของบุคคลหนึ่งๆ ซึ่งมีความ
เช่ือมโยงเชิงเหตุและผลกับการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า และสามารถอ้างอิงกฎเกณฑ์มาตรฐานในงาน 
หนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งๆ ได้38 ต่อมา โอ ฮาแกน (O’Hagan) ได้ให้นิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง 
ความรู้ ทักษะ และค่านิยมซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความรู้และทักษะจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด และสามารถฝึกอบรมและพัฒนาง่ายกว่าการ

 

  36 David C. McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence.” 
American Psychologist, 11, (December, 1973): 57-83. 
  37 Richard E. Boyatzis, The competent manager: A model for effective 
performance, (New York: John Wiley & Sons, 1982), 9. 
  38 Lyle M. Spencer and Singe M. Spencer, Competency at work : Models for 
Superior Performance, (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9. 
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สร้างค่านิยม อย่างไรก็ตามแม้ว่าค่านิยมหรือทัศนคติที่จะทำการปลูกฝังหรือสร้างข้ึนได้ยากกว่าการ
ฝึกอบรมความรู้ และทักษะ แต่ทั้งหมดก็เป็นพื้นฐานของการเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะ39 รวมถึง 
กรีน (Green) ที่ไดอ้ธิบายถึงสมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาถึงลักษณะนิสัยใน
การทำงานและ ทักษะการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์40 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ดูโบอิสและ
รอธเวลล์ (Dubois and Rothwell) ที่ได้เสนอไว้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนมีและสามารถ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ีได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและ
วิธีการคิด ความรู้สึก และการกระทำ41 อีกทั้ง เซอร์มอน (Shermon) ยังได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะคือ
ความสามารถและคุณสมบัติของแต่ละบุคคลทีจ่ำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถทำงานในขอบเขตงานที่ตน
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ42 ขณะที่ รอธเวลล์ (Rothwell) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะ ว่า
หมายถึง ลักษณะเด่นของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ทักษะ บทบาททางสังคม องค์ความรู้ 
ซึ่งทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม43 และเฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, 
and Slocum) ที่ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่าเป็นองค์ประกอบของความรู้ ทักษะ พฤติกรรม 
และคุณลักษณะที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ44 
 ในส่วนของนักวิชาการของไทยได้กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน พอสรุปได้ดังนี้  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวถึงสมรรถนะว่าหมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้

 

  39 Kieran O. Hagan, Competency in social Work Practice: A Practice Guide 
for Professionals (Great Britain: Athenaeum Press, Gates head, Tyne and Wear, 1996), 
4-5. 
  40 Paul C. Green, Building robust competencies: Linking human resource 
system to organizational strategies (San Francisco: Jossey-Bass, 1999), 5. 
  41 David D. Dubois and William J. Rothwell, Competency-based human 
resource management (Palo Alto CA: Davies-Black, 2004), 16. 
  42 Ganesh Shermon, Competency Based Hrm: A strategic Resource for 
Competency Mapping, Assessment and Development Centers (New Delhi: Tata 
McGraw-hill, 2004), 8. 
  43 William J. Rothwell, Reinventing human resource management: 
Competency-based (n.p., 2007), 8. 
  44 Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and John W. Slocum, Jr., Management: A 
Competency-Based Approach, 10th Ed. (Singapore: Thomson South-Western, 2005), 
6. 
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บุคคลสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในองค์กร45 สุรชัย พรหมพันธ์ุ ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง การ
แสดงออกถึงความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
นั้น46 สอดคล้องกับ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ที่ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมในการ
ทำงานของบุคคลที่เกิดจากความรู้ เจตคติ หรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล อันเป็นปัจจัย
สำคัญในการผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดใน
ตำแหน่งงานนั้นๆ ทั้งนี้ สมรรถนะจะต้องวัดได้ สังเกตได้ และพัฒนาได้47 ขณะที่ กฤติน กุลเพ็ง ได้
กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมที่จำเป็น และมีผลทำให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น48 ซึ่ง ชู
ชัย สมิทธิไกร ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่ง
สามารถวัดได้และต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์การ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 49 ต่อมา 
นิสดารก์ เวชยานนท์ ได้กล่าวถึงสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะเป็นขีดความสามารถของบุคคลที่จะ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง50 ซึ่ง นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 
ลักษณะของขีดความสามารถที่เป็นกลุ่มของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งสะท้อนให้
เห็นได้จากพฤติกรรมในการทำงานที่แสดงออกมาของแต่ละคน สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ 51 
ขณะเดียวกัน พัชรา วาณิชวศิน ยังได้กล่าวถึงสมรรถนะไว้ว่า หมายถึง การมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และแรงผลักดัน ที่แสดงออกมาเป็น “พฤติกรรม” ที่ช่วยทำให้ทำงานได้

 

  45 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, คู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพล
เรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก (กรุงเทพฯ: บริษัท ประชุมช่าง จำกัด, 2553), 33. 
  46 สรุชัย พรหมพันธ์ุ, ชำแหละสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา (กรงุเทพฯ: ปัญญาชน, 2554), 
188. 
  47 พชรวิทย์ จันทร์ศิรสิริ, การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (มหาสารคาม: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 11. 
  48 กฤติน กุลเพ็ง, เทคนิคการสมัภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency (กรงุเทพฯ: 
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2555), 45. 
  49 ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือกและการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 27-28. 
  50 นิสดารก์ เวชยานนท์, Competency-Based Approach, พิมพ์ครั้งที่ 7 (นนทบุรี: 
บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2559), 35. 
  51 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, หลักการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในศตวรรษท่ี 21, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 87. 
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อย่างมีประสิทธิภาพ52 อีกทั้ง อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะพิเศษที่อยู่ในตัวบุคคลโดยสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่บ่งบอกว่าบุคคล
นั้นมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพิเศษอย่างไร โดยมีความเช่ือว่าความสามารถที่บุคลากรมีนั้นจะ
ส่งผลต่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์53 นอกจากนี้ ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 
องค์รวมด้านความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) 
ความสามารถ (Abilities) ประสบการณ์ (Experiences) ความเป็นตัวตน (Self-concept) อุปนิสัย
หรือบุคลิกภาพส่วนตน (Traits) และแรงจูงใจ (Motivation)54  
 จากความหมายตามที่นักการศึกษาต่างๆ ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะ 
หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งหนึ่งๆ และเป็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเภทของสมรรถนะ  
  สำหรับการจัดแบง่ประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทรรศนะที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนี้ 
  แมคเคลล์แลนด์ (McClelland) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะของบุคคลเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ได้แก่  
  1. สมรรถนะข้ันพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ด้านความรู้หรือทักษะข้ัน
พื้นฐานที่บุคคลจำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน เช่น ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน หรือการ
เขียน หรือความรู้ในสินค้าที่ตนเองขายอยู่เป็นประจำ ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ตนเองมี
ความสามารถแตกต่างไปจากผู้อื่นหรือไม่สามารถทำให้มีผลงานดีกว่าบุคคลอื่นได้ ดังนั้น สมรรถนะใน
กลุ่มนี้นักวิชาการบางกลุ่มได้ลงความเห็นว่าทักษะพื้นฐานเหล่าน้ีไม่ใช่สมรรถนะ  
  2. สมรรถนะที่ทำให้บุคคลแตกต่างจากผู้อื่น (Differentiating Competencies) หมายถึง 
ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งทำให้บุคคลเหล่าน้ี
แตกต่างจากผู้อื่นอย่างชัดเจน สมรรถนะในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อื่นๆ (รวมถึง ค่านิยม แรงจูงใจ และทัศนคติ) เพื่อช่วยให้เกิดความสำเร็จที่ดีเลิศในผลงาน ซึ่ง

 

  52 พัชรา วาณิชวศิน, การพัฒนาภาวะผู้นำ: จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติท่ีดีและกรณีศึกษา 
(กรงุเทพฯ: สำนักพมิพ์ปญัญาชน, 2560), 28. 
  53 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, Competency Assessment Tool เครื่องมือประเมินขีด
ความสามารถของบุคลากร (กรุงเทพฯ: บริษัท ทีคิวพี จำกดั, 2561), 13. 
  54 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรงุเทพฯ: สำนักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563), 179. 
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นักวิชาการจำนวนมากจึงให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่ม
แรก เพราะสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดข้ึนในตัวบุคคลได้55 
  สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่างๆ 
รวม 6 กลุ่มสมรรถนะ ดังนี้ 
  สมรรถนะกลุ่มที่ 1 การกระทำและสัมฤทธ์ิผล (achievement and action) สมรรถนะกลุ่ม
การกระทำและสัมฤทธ์ิผล ประกอบด้วยสมรรถนะต่าง ๆ  ดังนี้ 1) การมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
orientation) 2) การเอาใจใส่ต่อระเบียบคุณภาพ และความถูกต้อง (Concern for order, quality, 
and accuracy) 3) ความคิดริเริ่ม (Initiative) 4) การแสวงหาข่าวสาร (Information seeking) 
  สมรรถนะกลุ่มที่ 2 การบริการคนอื่นและการช่วยเหลือ (Helping and human service) 
สมรรถนะกลุ่มการบริการคนอื่นและการช่วยเหลือประกอบด้วยสมรรถนะต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความเข้าใจ
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal standing) 2) การมุ่งสู่บริการลูกค้า (Customer 
service orientation) 
  สมรรถนะกลุ่มที่ 3 การใช้อิทธิพลและผลกระทบ ( Impact and influence) สมรรถนะกลุ่ม
การใช้อิทธิพลและผลกระทบ ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 1) การใช้อิทธิพลและผลกระทบ 
(Impact and influence) 2) การตระหนักถึงองค์กร (Organizational awareness) 3) การสร้าง
สัมพันธภาพ (Relational building) 
  สมรรถนะกลุ่มที่ 4 การบริหารจัดการ (Managerial) สมรรถนะกลุ่มการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วยสมรรถนะต่าง ๆ ดังนี้ 1) การมุ่งพัฒนาคนอื่น (Developing others) 2) การช้ีนำ : การ
ใช้อำนาจที่มีอยู่ตำแหน่งและการยืนกราน (Defectiveness : assertiveness and use of position 
power) 3) การให้ความร่วมมือและทำงานเป็นกลุ่ม (Teamwork and cooperation) 4) ภาวการณ์
เป็นผู้นำกลุ่ม (Team leadership) 
  สมรรถนะกลุ่มที่ 5 การรู้คิด (Cognitive) สมรรถนะกลุ่มการรู้คิดประกอบด้วยสมรรถนะ
ต่างๆ ดังนี้  1) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 2) การคิดรวบยอด (Conceptual 
thinking) 3) ความชำนาญทางการบริหารจัดการ/วิชาชีพ/เทคนิค (Technical/professional 
managerial expertise) 
  สมรรถนะกลุ่มที่  6 ประสิท ธิผลส่วนตน (Personal effectiveness) สมรรถนะกลุ่ม
ประสิทธิผลส่วนตน ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 1) การควบคุมตนเอง (Self-control) 2) 

 

  55 David C. McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence.” 
American Psychologist, 11, (December, 1973): 57-83. 
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ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) 3) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความมุ่งมั่นต่อองค์การ 
(Organizational commitment)56 
  พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ได้สรุปประเภทของสมรรถนะไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมีเพื่อ
ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
  2. สมรรถนะประจำสายงาน (Job Competency) หมายถึง สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
บุคคลที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 
  3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่
สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไป ส่วนความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ ทัศนคติเพียง
อย่างเดียวจะไม่ถือเป็นสมรรถนะ แต่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ57 
  ชูชัย สมิทธิไกร ได้จำแนกประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหลักที่บุคลากรภายในองค์การ
จำเป็นต้องมีเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด หรือระดับตำแหน่งงานใดก็ตาม 
  2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะในส่วนที่เป็น
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่งๆ  
  3. สมรรถนะตามบทบาท (Role Competency) หมายถึง สมรรถนะที่บุคลากรในระดับ
ผู้บริหารจำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยองค์การบางแห่ งอาจเรียกสมรรถนะประเภทนี้ ว่า “สมรรถนะด้านการจัดการ” 
(Management Competency)58 
  สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา ได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้  
สาระความรู้ และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้ไว้ 7 ด้าน 
15 สมรรถนะ ดังนี้ 
  1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ได้แก่ 1) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและ
แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และ 2) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 

  56 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at work: Models for 
Superior Performance (The United State of America: John Wiley & Sons, 1993), 343-
347. 
  57 พชรวิทย์ จันทร์ศิรสิริ, การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (มหาสารคาม: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 17-19. 
  58 ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือก และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร, พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 30-31. 
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  2. ด้านความเป็นผู้นําทางวิชาการ ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ 2) สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ท้องถ่ินได ้ 
  3. ด้านการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สามารถกำหนดนโยบาย 
แผน กลยุทธ์ และนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 2) เลือกใช้ทฤษฎี 
หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม และ 3) สามารถ
บริหารงานวิชาการ บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
  4. ด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ 
ได้แก่ 1) สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้ และ 2) 
ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  5. ด้านกิจการและกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สามารถบริหาร
จัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ 2) สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ 
  6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สามารถจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก และ 2) นําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
  7. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และ 2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ59 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะกำลงัคนรองรับโลกศตวรรษที ่21 (ฉบับสรุป) แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนา
สมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คือสำหรับการวิจัยนี้ประกอบด้ว ย
สมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่  
  1. การรู้หนังสือ (Literacy) และความสามารถในการอ่าน (Reading Component Skills)  
  2. ความสามารถในการคิดคำนวณ (Numeracy)  
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
(Problem Solving in Technology-Rich Environments)60 

 

  59 สำนักงานคณะกรรมการคุรสุภา, สาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ของผู้
ประกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคบัคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา, 2556), 47-49. 
  60 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิเคราะห์ปัจจยัเชงิสาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 (ฉบับสรุป) (กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 
2559), 5. 
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  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้ระบุว่าสมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบคุคลที่สะท้อนใหเ้หน็
ถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal Attributes) 
ในพฤติกรรมที่แสดงแตกต่างกัน โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลักที่กำหนดข้ึนจาก
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์การ โดยเป็นความสามารถที่คาดหวังจากบคุลากรในองค์การที่
สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมที่เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและ
ทุกกลุ่มงานที่องค์กรต้องการให้มี 
 2. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการที่กำหนดข้ึนจากภาระหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในองค์การ โดย
องค์การแต่ละแห่งจะกำหนดความสามารถที่คาดหวังจากผู้บังคับบัญชาไว้แตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
ขอบเขตของงานที่ต้องทำหน้าที่ดูแล 
  3. สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ข้ึนอยู่กับขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน ( Job 
Description) โดยคาดหวังจากบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
1 ) ค วาม ส าม ารถ ใน งาน ขอ งก ลุ่ ม งาน  (Common Functional Competency) ห มาย ถึ ง 
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกตำแหน่งในกลุ่มงาน คือทุกคนที่ทำงานในกลุ่มงานเดียวกัน
ควรมีความสามารถนี้ เหมือนกัน และ 2) ความสามารถเฉพาะในงาน (Specific Functional 
Competency) หมายถึง ความสามารถที่เป็นมาตรฐานสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ61   
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม 
เพื่อใช้สำหรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ โดยจัดทำเป็นรูปแบบสมรรถนะ 
สำหรับข้าราชการไทย ได้แก่ 
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือน
ไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
ได้แก่ 
   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (achievement motivation)  
   1.2 การบริการที่ดี (service Mind)  
   1.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (expertise)  
   1.4 จริยธรรม (integrity)  

1.5 ความร่วมแรงร่วมใจ (teamwork) 

 

  61 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, Competency Assessment Tool เครื่องมือประเมินขีด
ความสามารถของบุคลากร (กรุงเทพฯ: บริษัท ทีคิวพี จำกดั, 2561), 13-17. 
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  2. สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะที่กำหนด
เฉพาะสำหรับกลุม่งานเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งจะแบ่งไปตามกลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจำกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ เว้นแต่ในกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 20 
สมรรถนะด้วยกัน ประกอบด้วย    
   2.1 การคิดวิเคราะห์ (analysis thinking)  
   2.2 การมองภาพแบบองค์รวม (conceptual thinking)  
   2.3 การพัฒนาศักยภาพของคน (caring & developing others)  
   2.4 การสั่งการตามหน้าที่ (holding people accountable)  
   2.5 การสืบเสาะหาข้อมูลข่าวสาร (information seeking)  
   2.6 การเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity)  
   2.7 การเข้าใจผู้อื่น (interpersonal understanding)  
   2.8 การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (organizational awareness)  
   2.9 การดำเนินการเชิงรุก (proactiveness)  
   2.10 ความถูกต้องของงาน (concern for order)  
   2.11 ความมั่นใจในตนเอง (self-confidence)  
   2.12 ความยืดหยุ่น (flexibility)  
   2.13 การสื่อสารและจูงใจ (communication & influencing)   
   2.14 การมีภาวะผู้นำ (leadership)  
   2.15 การมีสุนทรียภาพทางศิลปะ (aesthetic quality)  

2.16 การมีวิสัยทัศน์ (visioning)  
2.17 การวางกลยุทธ์ของภาครัฐ (strategic orientation)  
2.18 ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (change leadership)  
2.19 การควบคุมตนเอง (self-control) 
2.20 การให้อำนาจแก่ผู้อื่น (empowering others)62 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (core 
competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่บุคลากรทุกคนในองค์การจำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อีกประเภทหนึ่งคือสมรรถนะตามสายงาน ( functional 
competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ ควรมีเพื่อให้งานสำเร็จ 
และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

 

  62 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, คู่มือสมรรถนะ ในระบบจำแนกตำแหน่ง
และค่าตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม่ของภาคราชการพลเรือนไทย, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2564, เข้าถึง
ได้จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/khuumuuesmrrthna.pdf. 
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องค์ประกอบของสมรรถนะ 
   จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
องค์ประกอบของสมรรถนะ ซึ่งสามารถนำเสนอไดด้ังนี ้
  แมคเคลแลนด์ (McClelland) ไดเ้สนอว่าองค์ประกอบของสมรรถนะ มี 5 ประการ ดังนี้  
  1. ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระสำคัญ เช่น 
ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น  
  2. ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้น้ันมาจากพื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏิบตัิ
ได้อย่างคล่องแคล่ว  
  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self–concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น 
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เ ช่น ความมั่นใจในตัวเอง เป็นต้น  
  4. บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่
น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 
  5. แรงจูงใจ เจตคติ (motive/attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายในซึ่งทำให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสำเร็จ เป็นต้น63 
  สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้เสนอว่าการนำแนวคิดมากำหนด
เป็น สมรรถนะนั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้  
  1. กลุ่มของสมรรถนะ (competency cluster) เป็นกลุ่มที่จัดตามความต้องการเพื่ อ
วิเคราะห์ จำแนกพฤติกรรมระหว่างผู้ที่เข้าใจงานอย่างลึกซึ้งกับผู้ที่เข้าใจงานอย่างผิวเผิน โดยกลุ่ม
หนึ่งจะมีเพียงสมรรถนะเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ เช่น กลุ่มสมรรถนะการช่วยเหลือและบริการ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 2 ด้าน คือ ความเข้าใจด้านการมีปฏิสัมพันธ์ และการให้บริการลูกค้า 
เป็นต้น  
  2. มิติ (dimensions) เป็นมิติของสมรรถนะที่ครอบคลุมถึงความรู้สึกที่ต้องการอย่างแท้จริง 
และความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดข้ึน ขนาดของผลกระทบต่อคนและโครงการ ความซับซ้อนของ 
พฤติกรรม ความพยายามและความเป็นเอกลักษณ์ของงานแล้วนำมากำหนดจำนวนมิติในแต่ละ
สมรรถนะ โดยส่วนมากสมรรถนะหนึ่งจะประกอบด้วยมิติจำนวน 2 มิติ คือ มิติเกี่ยวกับความต้องการ
ของลูกค้า และมิติเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการให้บริการ  
  3. ระดับของสมรรถนะ (competency level) เป็นการอธิบายระดับพฤติกรรมของ
สมรรถนะ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมทางบวก พฤติกรรมเป็นกลาง และ

 

  63 David C. McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence.” 
American Psychologist, 11, (December, 1973): 57-83. 
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พฤติกรรมทางลบ แต่ละพฤติกรรมจะอยู่ในทุกมิติซึ่งมิติของแต่ละสมรรถนะจะพิจารณาถึงความ
ต้องการจากที่กล่าวมาในข้างต้น64 

ไรแลท และโลฮาน (Rylatt and Lohan) ไดเ้สนอว่า สมรรถนะควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. บทบาทหลัก (key role) คือ การอธิบายถึงกิจกรรมอย่างกว้าง ๆ ตามข้อผูกพันหรือพันธ
สัญญา ที่แต่ละบุคคลมีต่อองค์การในระหว่างที่ทำงานอยู่  
  2. หน่วยของสมรรถนะ (unit of competency) คือ การอธิบายถึงหน้าที่หลักหรือกลุ่มของ
ทักษะของงานอย่างกว้าง ๆ   
  3. ส่วนประกอบของสมรรถนะ (element of competency) คือ การอธิบายถึงรายละเอียด
เพิ่มมากข้ึนจากหน่วยงานย่อยน้ัน ๆ โดยกล่าวถึงการกระทำหรือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นหรือวัดได้ซึ่ง
อาจจะระบุออกมาในลักษณะของปัจจัยนำเข้าหรือผลลัพธ์ก็ได้  
  4. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (performance criteria) คือ ระดับความต้องการหรือมาตรฐานของ
ผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนประกอบของสมรรถนะซึ่งต้องระบุให้เช่ือมโยงกันระหว่างสมรรถนะ 
และความชัดเจนของผลสำเร็จ  
  5. เงื่อนไข (condition) คือ ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน  
  6. คำแนะนำ (evidence guide) คือ การอธิบายครอบคลุมถึงเนื้อหาและกลยุทธ์ของการ
ประเมินปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยสมรรถนะและความสัมพันธ์ไปยังหน่วยอื่น ๆ และให้
ความชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะซึ่งอาจจะทำเป็นคู่มือหรือเอกสารประกอบ65 
  แคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 3 
องค์ประกอบ ดังนี ้              
  1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เหมาะสมต่องานที่องค์การกำหนด เช่น รู้เรื่อง
งานที่จะทำ รู้เรื่องลูกค้า เป็นต้น  
  2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะที่สอดคล้องกับความรู้ เช่น ทักษะในการต่อรอง ทักษะใน
การให้คำปรึกษา และทักษะในการบริหารโครงการ เป็นต้น  
  3. คุณค่า (Values) หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะพิเศษหรือพฤติกรรมที่สร้างผลงานที่โดด
เด่น งานบางอย่างต้องทำเป็นทีม บางอย่างต้องทำคนเดียว การสร้างคุณค่าให้กลมกลืนกับงานจึงเป็น
สิ่งที่จำเป็น66 

 

  64 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at work: Models for 
Superior Performance (New York: John Willey and Son., 1993), 11. 
  65 Alastair Rylatt and Kevin Lohan, Creating Training and Miracle (Sydney: 
Prentice Hall, 1995), 23. 
  66 Robert S. Kaplan and David P. Norton, Strategy Maps: Converting 
Intangible Assets into Tangible Outcome (United States of America: Harvard 
Business School Publishing Corporation, 2004), 231-232. 
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  โบยาซีส (Boyatzis) ได้กล่าวว่ารูปแบบของสมรรถนะ หมายถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 5 
องค์ประกอบ ดังนี้  
  1. แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดเปา้หมายหรอืสภาพการณ์ โดยปรากฏ
ในรูปแบบที่หลากหลายที่ผลักดันและนำไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
  2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นที่เหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดข้ึนได้ทั้งในระดับที่มีสติและไม่มีสติ  
  3. ภาพลักษณ์ (Self-image) คือความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจคำจำกัด
ความนี้มาพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง  
  4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ การรับรู้ว่าตนเองประพฤติตามบรรทัดฐานในสังคม 
เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมที่ตนอยู่  
  5. ทักษะ (Skill) คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องจนบรรลุ
เป้าหมายการทำงาน67 
 เฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) ได้สรุปสมรรถนะของ
ผู้บริหารไว้ 6 ประการดังนี้ 
  1. สมรรถนะในการสื่อสาร (communication competency) หมายถึง ความสามารถใน
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ 
ความสามารถทำให้ “ผู้รับสาร” หรือผู้ที่กำลังสื่อสารอยู่ด้วย “เข้าใจ” ในสิ่งที่กำลัง “สื่อสาร” มี
ความสำคัญเพราะ “ผู้บริหาร” ทำงานโดยอาศัยการทำงานของ “ผู้อื่น” “การสื่อสาร” หรือ 
communication ถือเป็น “รากฐาน” ที่สำคัญของ competency อื่นๆ อีก 5 ตัวของผู้บริหาร ทั้งนี้ 
เพราะ“การสื่อสาร” เองผู้บริหารสัมฤทธ์ิผล เพราะผู้บริหารต้องสื่อสารให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจว่า 
“ต้องทำอะไร” และ “ทำอย่างไร” ซึ่งการสื่อสารหมายรวมถึงทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการ (Formal 
Communication) การสื่อสารไม่เป็นทางการ (Informal Communication) และการเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 การสื่อสารที่เป็นทางการ (formal communication) หมายถึง การแสดงออก
ถึง พฤติกรรม (behavioral indicator) เช่นแจ้งให้ผู้อื่นรับทราบเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
ผู้สนทนา เพื่อให้ผู้สนทนาทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา นำเสนอข้อมูลต่อสาธารณ
ด้วยรูปแบบที่จูงใจ การตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หรือสามารถเขียนได้ชัดเจนตรงประเด็น 
และตอบสนองวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ เป็นต้น   
   1.2 การสื่อสารที่ไม่เปน็ทางการ (informal communication) หมายถึง พฤติกรรม 
ได้แก่ การสนับสนุนการสื่อสารแบบสองทางด้วยการการรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นการใส่ใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น และการสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นกับผู้อื่น เป็นต้น  

 

  67 Richard E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective 
Performance (New York: Wiley, 1982), 229-234. 
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   1.3 การเจรจาต่อรอง (negotiation) หมายถึงการแสดงออกในความสามารถในการ
เป็น ตัวแทนของทีมในการต่อรองให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ มีทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาสามารถโน้มน้าวผู้บังคับบัญชาให้สามารถคล้อยตามได้ และสามารถ
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเฉียบขาดและเป็นธรรม เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนน้ันสร้างปัญหา 
  2. สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (planning and administration 
competency) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบุคคลว่างานหรือกิจกรรมอะไรที่จำเป็นต้อง
ทำ และสามารถกำหนดได้ว่างานหรือกิจกรรมเหล่าน้ันจะกระทำให้สำเร็จได้ด้วยวิธีใด (how they 
can be done) ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง รวมทั้ง ต้องสามารถติดตามและตรวจสอบจนมั่นใจได้ว่า 
งานหรือกิจกรรมเหล่านั้นได้กระทำจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ในด้านนี้ ประกอบด้วย
สมรรถนะย่อยที่จำเป็นอีก 4 ประการ คือ 
    2.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล  รวมทั้ งการแก้ปัญหา ( information 
gathering, analysis and problem solving) หมายถึงการตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านั้น ความสามารถ
ในการตัดสินใจได้รวดเร็วและทันเวลา การกล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผล และสามารถคาดการณ์ผลของ
ความเสี่ยงนั้นๆ ได้  
   2.2 การวางแผนและบริหารโครงการ (planning and organizing projects) 
หมายถึง การ ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำหนด
ระยะเวลาในการทำโครงการ ได้แก่ ความสามารถวางแผนและจัดตารางการทำงาน เพื่อให้เป้าหมาย
ขององค์กรบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสามารถของงาน และมอบหมายความ
รับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนด จัดหา และจัดระบบทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถ
ทำงานได้สำเร็จ  
   2.3 การบริหารเวลา (time management) หมายถึง ความสามารถทำงานหลายๆ 
อย่าง ได้ ดีในเวลาเดียวกัน ความสามารถควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา แม้จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่จำกัด  
   2 .4  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เงิ น แ ล ะ งบ ป ร ะ ม า ณ  (budgeting and financial 
managements) หมายถึง การเข้าใจงบการเงิน กระแสเงินสด รายงานทางการเงิน และรายงานผล
ประกอบการประจำปี และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การเก็บข้อมูลทางการเงิน
ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคคลอื่นรวมทั้งสามารถบริหาร
การใช้จ่าย งบประมาณของบุคคลอื้นให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว  
  3. สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม  (teamwork competency) เป็นที่ทราบกันดี ว่า
ความสำเร็จของงานต่างๆ ในองค์กร ไม่สามารถเกิดข้ึนได้จากการทำงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
ลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ดังนั้น การทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องที่ทุก
องค์กรให้ความสำคัญมากในปัจจุบัน ผู้จัดการขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำงาน
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เป็นทีม (teamwork competency) ผู้จัดการที่มีความสามารถด้านน้ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 ประการดังนี้ 
   3.1 การสร้างทีมงาน (designing teams) ถือเป็นข้ันแรกของการทำงานที่ เป็น
โครงการต่างๆ (projects) และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือหัวหน้าทีม (team 
leader) ที่จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทีมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน คัดเลือกสมาชิกของ
ทีมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมมีความหลากหลายในเรื่องความรู้และเทคนิคต่างๆ กำหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบของทีม ตลอดจนมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกแต่ละคน
อย่างเหมาะสม  
   3.2 การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ เกื้อกูลกัน (creating a supportive 
environment) ประกอบด้วย การส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่แสดงออกถึงการยอมรับ ยกย่อง
และให้รางวัลกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยทีมในการกำหนดและจัดหา
ทรัพยากรที่จำเปน็ต่อการบรรลเุปา้หมายของทีม และการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และครูผู้ฝึกสอนให้แก่
สมาชิกในทีมด้วยความตัง้ใจและอดทน 
   3.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (managing team dynamics) 
ประกอบด้วย การเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของทีม สามารถนำจุดแข็งของสมาชิกในทีมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งในทีม สามารถนำประเด็นความขัดแย้งนั้นมาหาข้อสรุปที่ดีร่วมกันอย่าง
มีเหตุผลเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม แบ่งปันความดีความชอบให้แก่สมาชิกในทีม 
  4. สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (strategic action competency) เป็นความเข้าใจ
เกี่ ยวกับภารกิจ โดยรวม (overall mission) และค่านิยม (values) ขององค์กร ซึ่ งในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาต้องสามารถปฏิบัติ และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 
และค่านิยมเหล่านั้น ซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้เรียกว่า ความสามารถเชิงกลยุทธ์ หรือ ( strategic 
action competency) ที่หมายรวมถึงดังนี้  
   4.1 ความเข้าใจในธุรกิจ (understanding the organization) หมายถึง การมี
ความเข้าใจใน ภารกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ และสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดโอกาส 
(opportunities) และอุปสรรค (threat) ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วทราบข้อมูลละความเคลื่อนไหวของ
คู่แข่ง (competitors) และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (strategic partners) ตลอดเวลาและความสามารถ
วิเคราะห์ แนวโน้มของธุรกิจและผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
   4.2 ความเข้าใจในองค์กร (understanding the organization) หมายถึงความเข้า
ใจความ ต้องการของ (steak holder) เข้าใจจุดแข็งและข้อจำกัดของกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ของ
องค์กรและเข้าใจถึงขีดความสามารถที่โดดเด่นขององค์กร  
   4.3 การดำเนินกลยุทธ์ (taking strategic actions) ได้แก่การจัดลำดับความสำคัญ
งาน และ ตัดสินใจให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) และเป้าหมายทางกลยุทธ์ (strategic goal) 
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ขององค์กร การยอมรับกลยุทธ์ใหม่ๆและนำกลยุทธ์เหลา่น้ันมาสู่การปฏิบัติ และการกำหนดเป้าหมาย
ในระดับปฏิบัติการ (operation goal) ที่ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์หลักขององค์กร 
  5. สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ (global awareness competency) ปัจจุบัน
กระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้การทำธุรกิจขององค์การจำเป็นต้องใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ จาก
ต่างประเทศมากข้ึน เช่นการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ หรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ฯลฯ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าหรือการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้น ผู้บริหารของ 
องค์กรจำเป็นต้องมี global awareness competency เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวัตน์ global awareness competency ประกอบด้วยความสามารถ 2 ประการ 
คือ  
   5.1 ความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย  (cultural knowledge and 
understanding) รับรู้แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ของ
โลก รับรู้การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของสถานการณ์โลกที่มีต่อองค์กร รวมถึงความสามารถใช้
ภาษา (พูด อ่าน และเขียน) ได้มากกว่า 1 ภาษาอย่างคล่องแคล่ว  
   5.2 ความเปิดกว้างและความไวในการรับรู้วัฒนธรรมอื่น (cultural openness and 
sensitivity) เข้าใจความแตกต่างด้านเช้ือชาติ วัฒนธรรม ของชนชาติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร 
และพยายามเรียนรู้ความแตกต่างเหล่านี้โดยปราศจากอคติ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่าน้ันได้อย่างกลมกลืน 
  6. สมรรถนะในการบริหารตนเอง (self-management competency) ความสามารถใน
การควบคุมตนเองถือเป็นทักษะสำคัญที่จะละเลยมิได้สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะ
บ่อยครั้งที่สิ่งที่คาดหวัง อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ งานที่ตั้งใจจะทำให้เสร็จตามกำหนด เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาช่ืนชมในผลงาน อาจได้รับการตำหนิ เพราะงานออกมาล่าช้า และคุณภาพไม่ดีเพียงพอ 
และอื่นๆ อีกมากมาย ความกดดันเหล่านี้มักทำให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะโทษ หรือกล่าวหาผู้อื่นหรือ
ฝ่ายอื่นว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ถูกตำหนิ งานนั้นๆ ผิดพลาดหรือไม่เสร็จตามที่กำหนด ผู้บริหารต้อง
ฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการดังนี้  
   6.1 ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (integrity and ethical conduct) ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการมีมาตรฐานส่วนตัวที่ชัดเจน ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม มีความกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน  
   6.2 แรงขับส่วนตัวและการตั้งสติ (personal drive and resilience) พยายาม
ตั้งเป้าหมาย ในการทำงาน และมีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 
ทุ่มเทและทำงานหนักเพื่อให้งานสำเร็จ อดทนกับอุปสรรคและสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์เมื่อต้อง
ประสบกับความล้มเหลว  
   6.3 การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (balancing work and life 
issues) สามารถสร้างความสมดุลระหว่าง งานกับชีวิตส่วนตัว ด้วยการไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม
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ด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง ตลอดจนจนใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ใน
การลดความเครียดที่เกิดจากการทำงาน ตั้งเป้าหมายของตนเองทั้งด้านชีวิตการงาน และชีวิตส่วนตัว  
   6.4 ความ เข้าใจ ในตนเอ งและการพัฒ นาตน เอง ( self- awareness and 
development) มี เป้าหมายทั้งในด้านส่วนตัว และอาชีพที่ชัดเจน ใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ และพยายามปรับปรุงแก้ไข จุดอ่อนของตนวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากประสบการณ์
การทำงานและชีวิตส่วนตัว68 
 ในส่วนของนักการศึกษาในประเทศไทย ได้มีผู้ที่ศึกษาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ ดังนี้ 
  สถาบันดำรงราชานุภาพ ได้ระบุว่าสมรรถนะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
  1. ลักษณะของบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และ 
แรงจูงใจ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลคนน้ัน 
  2. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่เป็นทั้งแง่บวก และแง่ลบ 
โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรที่ต้องการให้บุคลากรแสดงออกในแง่บวก และสร้างสรรค์  
  3. ผลสัมฤทธ์ิ (Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการกระทำ ซึ่งหากพิจารณาใน
แง่มุมของการจัดการบุคลากรจะพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น การ
บริการที่ยอดเยี่ยม เป็นต้น69 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาซึง่ 
ประกอบด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ดังต่อไปนี้ 
  1. สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย  
   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการมุ่งเน้นผลปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ผู้บริหารคำนึงถึงการปลกูฝังและตระหนักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความ
รับผิดชอบในทำงาน และให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูงสุด  
    1.2 การบริการที่ดี เป็นการให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อื่นทำให้ผู้รับบรกิารเกิดความประทับใจ และช่ืนชมองค์กร การบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้าน
ต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ เป็นต้น การบริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับบุคลากรทุกคนใน
องค์กร ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้นำด้านบริการต่อผู้รับบริการ คือ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มา
ติดต่อราชการทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่แบ่งชนช้ันวรรณะ การให้บริการที่ดีจึงมีความจำเป็นและสำคัญ
ต่อผู้บริหาร เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านการบริการเป็นอย่างมาก หรือเป็นหัวใจ

 

  68 เฮลรเีกล, แจ็คสัน และสโลคัม, อ้างถึงใน พชรวิทย์ จันทร์ศิริสริ, การพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร (มหาสารคาม : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 19-23. 
  69 สถาบันดำรงราชานุภาพ, Competency : เครื่องมือในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, 
เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b19_53.pdf 
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สำคัญในการกำหนดแนวทางการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
เทคนิคการพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  
    1.3 การพัฒนาตนเอง เป็นความจำเป็นในแง่การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Development) แต่ละอาชีพต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษในด้านนั้นๆ และต้องได้รับ
การฝึกอบรมมาโดยตรงเท่านั้น การปฏิบัติงานในสายอาชีพจึงจำเป็นต้องมีทางที่เปิดกว้างให้บุคคลที่
ปฏิบัติงานในอาชีพได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู่ การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ขาดไม่ได้ การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการศึกษา ต้อง
แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
บคุลากรและการบริหารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   1.4 การทำงานเป็นทีม เป็นกระบวนการข้ันพื้นฐานในการพัฒนากลุม่บคุคลที่ทำงาน
ร่วมกัน เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าทำงานอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย การทำงานเป็นทีมมีองค์ประกอบ
สำคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีการร่วมงานกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน มี
ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยมีผู้นำทีมและสมาชิกของทมี ซึ่งต้องมีความเข้าใจในบทบาทของคนในการ
ทำงานรวมกันเป็นทีมโดยทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบไปด้วย ความไว้วางใจ ความอดทน 
ความมีเหตุมีผล ความถูกต้อง การบริหารจัดการ ความเต็มใจ การแนะนำ การยอมรับนับถือและ
ความเช่ือถือ ความรู้และความชำนาญ เชาว์ปัญญา ความเมตตากรุณา และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  2. สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
    2.1 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นการแยกแยะการกระทำและ
ความรู้สึกผ่านกระบวนการทางความคิดอันนำไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ทักษะการ
คิด คือการดึงเอาทักษะด้านความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และ
ทักษะการคิด ถือเป็นต้นทางของทักษะด้านคน โดยมีการจัดทักษะการคิดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ทักษะ
การคิดข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย การสื่อสาร การอธิบาย การสังเกต การตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล 
การจัดหมวดหมู่ การตีความ การเช่ือมโยง การใช้เหตุผล การจำแนกความแตกต่าง การจัดลำดับ การ
เปรียบเทียบ การแปลความหมาย การขยายความ และการสรุปความ เป็นต้น และทักษะการคิดข้ันสงู 
ประกอบด้วย การนิยาม การผสมผสาน การสร้าง การปรับโครงสร้าง ปัญหาความเช่ือพื้นฐาน การ
วิเคราะห์ การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การหาแบบแผน การทำนาย การตั้งสมมติฐาน การกำหนด
เกณฑ์ประยุกต์ การทดสอบ สมมติฐานและการพิสูจน์ เป็นต้น การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาต้อง คิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ตามกำหนด 
จำเป็นต้องมีทักษะ ทางความรู้ความคิด มีสติปัญญาและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการ
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เรียนรู้และการศึกษา การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การอภิปรายร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตัวเอง และการ เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น  
    2.2 การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทำให้งานขององค์กร
ดำเนินต่อไป และช่วยในการประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารสถานศึกษา การสื่อสาร
และการสร้างแรงจูงใจทำให้เกิดความหมาย ทำให้คุณคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และทำให้มี
การแลกเปลี่ยน ข้อมูลซึ่งกันและกันในฐานะที่ เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมองค์กรหลายอย่าง เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
การสร้างความเจริญและการพัฒนาองค์กรการควบคุมและประสานงาน ซึ่งลักษณะของกาของการ
สื่อสารและการสร้างแรงจูงใจในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือการใช้การสื่อสาร
และการสร้างแรงจูงใจติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร รวมทั้ง ติดต่อสื่อสารกับองค์กรอื่นๆ ในฐานะที่เป็นระบบย่อยการสื่อสารและการสร้าง
แรงจูงใจเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศ การทำงาน การ
ควบคุมสั่งงานและการ สร้างความพึงพอใจในฐานะที่เป็นระบบเฉพาะบุคคล อาจพิจารณาการสื่อสาร
และการสร้างแรงจูงใจ ในแง่ของพฤติกรรมทางการสือ่สารและจูงใจในเรือ่งต่างๆ เช่น การร่วมประชุม 
การเขียนคู่มือ การร่าง จดหมาย การทำสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันและการโต้แย้ง 
เป็นต้น  
    2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในทศิทาง
ที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และเป็นเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้บุคลากรได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้ คือ การให้การศึกษาและส่งเสริมให้
พัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น บทเรียนสําเร็จรปู การศึกษาทางไกล การจัดทำวารสารวิชาการ 
ในสาขาอาชีพ  การศึกษาจากเอกสาร คู่มือการทำงาน ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในห้องฝึกอบรม นอกห้องฝึกอบรมและภายในองค์กรหรือส่งอบรมภายนอก
องค์กร โดยใช้รูปแบบที่ต่างกัน การพัฒนางานเป็นการฝึกอบรมในงานและเรียนรู้ในงานโดยวิธีการ
ต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของครู 
หรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควรจะได้รับการ 
พัฒนา  
    2.4 การมีวิสัยทัศน์ คุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตของ
สถานศึกษาซึ่งจะต้องมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนโดยภาพน้ันจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่มีความ
เป็นไปได้ และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนำสถานศึกษาให้บรรลุความต้องการนั้น วิสัยทัศน์
เป็นภาพที่ชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นเป้าหมาย ค่านิยม ปรัชญา และความเช่ือที่สมาชิกของสถานศึกษา
ร่วมกัน ยึดถือวิสัยทัศน์ที่แท้จริงจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่สมาชิกมีส่วนช่วยกันผลักดันและสานฝัน อัน
เป็นผลจากความสามารถในการคิดอ่านผสานเข้ากับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของสมาชิก 
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และเป็นผลจากความสามารถในการคิดที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้องมี เพราะวิสัยทัศน์เป็นแผนกล
ยุทธ์ให้ทุกคนในสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่มี วิสัยทัศน์จะมี
กระบวนการ ของวิสัยทัศน์ครบทั้ง 3 มิติ คือ คิดได้ สื่อเป็น และโน้มนำให้มีการปฏิบัติล่วงหน้า พร้อม
ทั้งมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ  
    2.5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้
ตาม โดย เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตาม มองให้ไกลกว่า
ความสนใจ ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือสังคม ซึ่งผ่านกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพล
ต่อผู้ตาม โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล70 
  ชูชัย สมิทธิไกร ได้ระบุถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่ามี 5 องค์ประกอบด้วยกัน ดังนี้ 
  1. ตัวแบบสมรรถนะ (Competency model) เป็นกรอบแนวคิดที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยง และเหตุผลของการจัดทำระบบสมรรถนะของหน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มต้นจากการนำวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวตั้ง เพื่อนำไปเป็น
หลักในการพิจารณาว่า เมื่อองค์การมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายเป็นอย่างนี้แล้ว 
สมรรถนะขององค์การ (Organization competencies) ต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายดังกลา่ว บุคลากรต้องมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง เพื่อทีจ่ะทำ
ให้องค์การบรรลุผลสำเร็จดังกล่าว 
  2. ประเภทของสมรรถนะ (Competency categories) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะ 3 
ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตามบทบาท 
  3. ช่ือและนิยามของสมรรถนะ (Competency name and definition) สมรรถนะแต่ละ
ด้านจะต้องมีช่ือเรียกและมคีำนิยามหรอืความหมายที่ชัดเจน เพื่อที่จะสื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความ
เข้าใจที่ตรงกัน 
  4. ระดับความเช่ียวชาญ (Proficiency scale) คือ ระดับของความสามารถ หรือระดับของ
พฤติกรรมของสมรรถนะในแต่ละด้าน ซึ่งจะนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดว่าบุคลากรในองค์การ
จำเป็นต้องมีความเช่ียวชาญในสมรรถนะแต่ละด้านมากน้อยเพียงไร ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดระดับของ
พฤติกรรมไว้ 4 – 6 ระดับ 

 

  70 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร 
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน, 
(กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,  2553), 2-9. 
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  5. ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral indicators) คือ สิ่งที่จะบ่งบอกว่าบุคลากรแต่ละคนมี
ระดับของความเช่ียวชาญหรือระดับของพฤติกรรมอยู่ในระดับที่ต้องการหรือไม่71 

หลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ  
  ในการบริหารงานนั้น ผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีความสามารถ ความรู้ และทักษะเพื่อให้งาน
บรรลุความสำเร็จ และในความสำเร็จนั้น สิ่งหนึ่งที่องค์การหรือระดับผู้บริหาร ควรพิจารณา
ดำเนินการด้วยก็คือ “สมรรถนะ” จึงมีผู้ได้ให้หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะอย่าง
หลากหลายด้วยกัน ดังนี้ 
   แนวคิดของสเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer)  
  จากงานวิจัยของสเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้นำเสนอให้เห็น
ภาพของสมรรถนะ โดยแบ่งสมรรถนะเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ 6 สมรรถนะ ดังนี้  
  สมรรถนะกลุ่มที่ 1 การกระทำและผลสัมฤทธ์ิ (achievement and action) ประกอบด้วย
สมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้  
   1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   2. การเอาใจใส่ต่อระเบียบ คุณภาพ และความถูกต้อง  
   3. ความคิดริเริ่ม  
   4. การแสวงหาข่าวสาร  
  สมรรถนะกลุ่มที่ 2 การบริการคนอื่นและการช่วยเหลือ (helping and human service) 
ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้  
   1. ความเข้าใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
   2. การมุ่งสู่การบริการลูกค้า  
  สมรรถนะกลุ่มที่ 3 การใช้อิทธิพลและผลกระทบ (impact and influence) ประกอบด้วย
สมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้  
   1. การใช้อิทธิพลและผลกระทบ  
   2. การตระหนักถึงองค์การ  
   3. การสร้างสัมพันธภาพ  
  สมรรถนะกลุ่มที่  4 การบริหารจัดการ (managerial) ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ 
ดังต่อไปนี้   
    1. การมุ่งมั่นพัฒนาคนอื่นๆ   
   2. การช้ีนำในการใช้อำนาจที่มีอยู่และยืนกราน  
   3. การให้ความร่วมมือและการทำงานเป็นกลุ่ม  
   4. ภาวการณ์เป็นผู้นำกลุ่ม  

 

  71 ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือก และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร, พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 32-33. 
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  สมรรถนะกลุ่มที่ 5 การรู้คิด (cognitive) ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้  
   1. การคิดเชิงวิเคราะห์  
   2. การคิดรวบยอด  
   3. ความชำนาญในทางการบริหารจัดการ/วิชาชีพ/เทคนิค  
  สมรรถนะกลุ่มที ่6 ประสิทธิผลส่วนตน (personal effectiveness) ประกอบด้วย สมรรถนะ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
   1. การควบคุมตนเอง  
   2. ความมั่นใจในตนเอง  
   3. ความยืดหยุ่น  
   4. ความมุ่งมั่นต่อองค์การ72  
  แนวคิดของซีเวล (Zwell)  
  ซีเวล (Zwell) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในหน้าที่งาน สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล สมรรถนะด้านการ
จัดการ และสมรรถนะด้านความเป็นผู้นำ ดังนี้  
  1. สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธ์ิในหน้าที่ งาน (task achievement competencies) 
สมรรถนะด้านนี้เป็นสมรรถนะที่จะทำให้บุคคลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นผู้ที่
ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 1) การมุ่งในผลลัพธ์ (results orientation) 2) การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน (managing performance) 3) อิทธิพล (influence) 4) ความคิดริเริ่ม (initiative) 5) 
ประสิทธิภาพในการผลิต (production efficiency) 6) ความยืดหยุ่น (flexibility) 7) นวัตกรรม 
(innovation) 8) ความสนใจในคุณภาพ (concern for quality) 9) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(continuous improvement) และ 10) ความเช่ียวชาญทางเทคนิค (technical expertise)  
  2. สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ (relationship competencies) สมรรถนะประเภทนี้สัมพันธ์
กับลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น 
ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม (teamwork) 2) การมุ่งในการบริการ (service orientation) 3) การ
ตระหนักรู้ด้านปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล ( interpersonal awareness) 4) ความเข้าใจในความเป็นไป
ขององค์การ (organizational savvy) 5) การสร้างสัมพันธภาพ (relationship building) 6) การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง (conflict resolution) 7) ความตั้งใจในการติดต่อสื่อสาร (attention to 
communication) และ 8) ความรู้สึกไวต่อวัฒนธรรม (cross - cultural Sensitivity)  
  3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal attribute competencies) สมรรถนะ
ที่อยู่ภายในตัวบุคคล สามารถสะท้อนออกมาในรูปของคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
ความเช่ือ ความรู้สึก และส่งผลต่อการทำงาน การรับรู้เอกลักษณ์ของตนเอง ประกอบด้วย 1) ความ

 

  72 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competency at work: Models for 
Superior Performance (New York: John Wiley & Sons, 1993), 9-11. 
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ซื่อสัตย์และความจริง ( integrity and truth) 2) การพัฒนาตนเอง (self - development) 3) 
ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) 4) คุณภาพในการตัดสินใจ (decision quality) 5) 
การจัดการความเครียด (stress management) 6) การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) และ 7) 
ความคิดรวบยอด (conceptual thinking)  
  4. สมรรถนะด้านการจัดการ (managerial competencies) เป็นสมรรถนะที่จะ เป็นตัว
ตัดสินว่าใครจะสามารถเป็นผูจ้ัดการที่ดีเยี่ยมได้ ความสามารถนี้ประกอบด้วยหน้าทีก่ารทำงาน หลักที่
สำคัญคือ การจัดการโครงการ การนิเทศพนักงาน และการพัฒนาพนักงาน สมรรถนะนี้ ประกอบด้วย 
1) การสร้างทีมการทำงาน (building teamwork) 2) การจูงใจผู้อื่น (motivating others) 3) การ
สร้างพลังจูงใจแก่ผู้อื่น (empowering others) และ 4) การพัฒนาผู้อื่น (developing others)   
  5. สมรรถนะด้านความเป็นผู้นำ (leadership competencies) เป็นสมรรถนะสำคัญ
เฉพาะที่ ช่วยให้บุคคลนำผู้อื่นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และภารกิจหลัก 
ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (visionary leadership) 2) การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic 
thinking) 3) การให้ความสนใจในการประกอบการ (entrepreneurial orientation) 4) การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (change management) 5) การสร้างความผูกพันต่อองค์การ (building 
organizational Commitment) 6) การสร้างจุดรวม (establishing focus) และ 7) วัตถุประสงค์ 
หลักการ และค่านิยม (purpose, principle, and values)73 
  แนวคิดของบาแพท และคณะ (Bapat and others)  
   บาแพท และคณะ (Bapat and other) ได้กล่าวไว้ว่าสมรรถนะหลักของผู้บริหาร ประกอบ
ไปด้วย 1) การบริหารตนเอง (self-management) 2) การนำผู้อื่น (leading others) 3) การ
บริหารงาน (task management) 4) นวัตกรรม (innovation) และ 5) ความรับผิดชอบทางสังคม 
(social responsibility)   
   1. การบริหารตนเอง (self-management) ผู้บริหารที่ดีต้องรู้คุณค่า รู้จุดแข็งและข้อจำกัด
ของตนเอง สามารถที่จะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขอรับ
ความช่วยเหลือ คำแนะนำ เมื่อจำเป็นและยอมรับเมื่อทำผิดพลาด สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ความเครียด ความกดดัน ในสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถที่จะรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทำงานกับชีวิตส่วนตัว  
   2. การนำผู้อื่น (leading others) ผู้บริหารต้องดึงศักยภาพของบุคคลอื่นและจูงใจให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน สามารถจัดการปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคลด้วยความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม
และสร้างทีม ผู้บริหารจะต้องกระตือรือรน้ที่จะฟังและสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชักจูงบุคคลอื่น
และสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เกิดความไว้วางใจ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของบุคคล
และสามารถที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างน่าเช่ือถือ   

 

  73 Michael Zwell, Creating a Culture of Competence (New York: John Wiley 
and Sons, 2000), 38-45. 
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   3. การบริหารงาน (task management) ผู้บริหารสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ใน
การแนะนำบุคคลไปสู่การบรรลุเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การมอบหมายงาน และการ
บริหารเวลาและทรัพยากร สามารถขจัดอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน พยายามให้บรรลุผลสำเร็จและ
จัดเตรียมข้อมูลย้อนกลับแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์การ  
   4. นวัตกรรม (innovation) ผู้บริหารต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ และสามารถ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมไปถึงการสำรวจและบูรณาการมุมมอง
ความคิดที่หลากหลาย และการรับรู้ถึงโอกาสที่ไม่คาดคิดได้  
   5. ความรับผิดชอบทางสังคม (social responsibility) ผู้บริหารต้องยึดถือคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
และยุติธรรม ให้ความเคารพนับถือ แสดงความเอาใจใส่ในความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานทางศีลธรรม มีความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองที่ดี ประพฤติตามหลักธรรมสากล รวมถึงตามค่านิยม กฎหมาย และจรรยาบรรณของ
กลุ่มและองค์การด้วย74 
  แนวคิดของไอท์เคน (Aitken)  
  ไอท์เคน (Aitken) ร่วมกับสำนักงานดิเอ็ดดูเคช่ัน รีวิว (The education review office) 
ประเทศนิวซีแลนด์ สรุปสมรรถนะที่สำคัญที่ต้องการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 19 
รายการ ซึ่งจำแนกได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้  1) สติปัญญา (intellectual)  2) การบริหารจัดการ
ผลลัพธ์ (results orientation)  3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship)  4) 
การปรับตัว (adaptability)  และ 5) ความเป็นมืออาชีพ (professional) ทั้ ง 5 ประเภท มี
รายละเอียดดังนี้  
  1. สติปัญญา (intellectual) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์และระบุกรณีปัญหา
เกี่ยวกับสังคมการศึกษา การเมือง มีความเข้าใจความต้องการของผู้อื่น รู้และกำหนดนโยบายของ
โรงเรียนและจัดการอยู่ร่วมกันในสังคมหลายวัฒนธรรม สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
โรงเรียน ตัดสินใจโดยใช้ทั้งวิจารณญาณและเหตุผล และสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการบริหาร ได้แก่  
1) การรับรู้ในความสำคัญของสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย รับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
และรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 2) คิดในเชิงกลยุทธ์ 3) มุ่งประเด็นสู่ผู้บริหารธุรกิจ 4) รวบรวม ปรับปรุง 
และจัดข้อมูล 5) คิดอย่างมีเหตุผล 6) พิจารณาด้วยเหตุผลและตัดสินใจ และ 7) การวางแผน และ
การจัดระบบงาน 

 

  74 Ashwini Bapat and other, A Leadership Competency Model: Describing 
the Capacity to Lead, accessed February 1, 2021. available from 
https://static1.squarespace.com/static/575976474c2f85732d9169e7/t/57ab3912c534a
54cc4bd6652/1470839097269/MCCLeadership_Compmodel_V1.pdf  

https://static1.squarespace.com/static/575976474c2f85732d9169e7/t/57ab3912c534a54cc4bd6652/1470839097269/MCCLeadership_Compmodel_V1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/575976474c2f85732d9169e7/t/57ab3912c534a54cc4bd6652/1470839097269/MCCLeadership_Compmodel_V1.pdf
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  2. การบริหารจัดการผลลัพธ์ (results orientation) หมายถึง ความสามารถในการวางแผน
และจัดระบบปฏิบัติงานให้เกิดผลจริงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน และสามารถ
ประเมินได้ตามแผน   
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship) หมายถึง ความสามารถใน
การสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตรงตามที่ต้องการจะสื่อความหมายนั้น  ปฏิบัติตามบทบาท
ผู้บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 
และสามารถจัดการความขัดแย้งให้เป็นความสร้างสรรค์ ได้แก่  1) การสื่อสารทางการพูดและทางการ
เรียน 2) การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ภาวะผู้นำ 4) เกี่ยวกับลูกค้า 5) การเป็น
แบบอย่างและการให้สนับสนุน และ 6) การจัดการความขัดแย้ง  
  4. การปรับตัว (adaptability) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับงานหรอื
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สามารถเผชิญกับสถานการณ์ความกดดันและมีความ
อดทนต่อการฝืนความรู้สึกและความต้องการของตนเอง แสดงความเช่ือมั่นในตนเองและอ่อนน้อม
ถ่อมตนในสถานการณ์ที่เหมาะสม ได้แก่ 1) ความสามารถปรับตน 2) ความยืดหยุ่น 5. ความเป็นมือ
อาชีพ (professional) หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา วิชาชีพปัจจุบัน สามารถสร้างวิสัยทัศน์
โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วม และสามารถส่งเสริมและจัดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย โดยใช้การประชาสัมพันธ์ของชุมชนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) 
ความรู้ เกี่ยวกับงานอาชีพ 2) ความมีวิสัยทัศน์และการแสดงวิสัยทัศน์ 3) การบริหารจั ดการ 
ประกอบด้วย การจัดการด้านการเงินการจัดการสินทรัพย์ของ โรงเรียน การจัดการบุคลากร การ
จัดการเกี่ยวกับความสำเรจ็ในการจัดการศึกษา การจัดการเปลีย่นแปลงและการปรับปรุงการศึกษาให้
ดีย่ิงข้ึนและการจัดการประชาสัมพันธ์75 
  แนวคิดของเฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum)  
  เฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) ได้สรุปสมรรถนะ
ผู้บริหารไว้ 6 ประการ ดังนี้  

1. สมรรถนะในการสื่อสาร (communication competency) เป็นความสามารถในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการสื่อสาร
ด้านการพูดและตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การเขียนได้ชัดเจน ตรงประเด็นและตอบสนอง
วัตถุประสงค์ตามที่องค์การต้องการด้วยการรับฟังและการแสดงออกของท่าทางที่สื่อความหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มีการจัดประชุมและ
นำเสนอข้อมูล โดยเลือกใช้สื่อและเทคนิควิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้        

 

  75 Jame E. Aitken and The Education Review Office, Core Competencies for 
School Principal, accessed February 1, 2021. available from 
https://ero.govt.nz/Publications.html 
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 2. สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (planning and administration 
competency) เป็นความสามารถของผู้บริหารในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการ
แก้ปัญหา นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน 
โดยมีการวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และมอบหมายความ
รับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดสรรทรัพยากรและบริหารการเงินและงบประมาณ 
รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และภายในเวลาที่
กำหนด  

3. สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (teamwork competency) เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการสร้างทีมทีม่ีประสทิธิภาพ เป็นหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้บริหารที่จะต้องกำหนด
เป้าหมาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมอบหมายงานให้แก่สมาชิกแต่ละคน
อย่างเหมาะสม สามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เกื้อกูลกัน เกิดแรงจูงใจให้ร่วมกันทำงาน เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย และมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกของทีมได้   

4. สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (strategic action competency) เป็นความสามารถ
ของผู้บริหารในการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์การและปรับโครงสร้างของการทำงานให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีความเข้าใจในภารกิจขององค์การอย่างถ่องแท้ โดยมีการ
กำหนดแผนปฏิบัติการโดยใช้หลักการบริหารโครงการ การควบคุมติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เป็นรูปธรรม  

5. สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ (global awareness competency) เป็น
ความสามารถของผู้บริหารในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ องค์การจำเป็นต้องใช้
บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ จากต่างประเทศมากข้ึน สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆของโลก และ
ผลกระทบต่อโลกที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่าน้ันได้อย่างกลมกลืน  

6. สมรรถนะในการบริหารตนเอง (self-management competency) เป็นความสามารถ
ของผู้บริหารในการรู้จักตัวตนของตนเอง มีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นทุ่มเทและทำงานหนักเพื่อให้งานสำเร็จ อดทนกับอุปสรรค และสามารถพลิกฟื้น
สถานการณ์เมื่อต้องประสบกับความล้มเหลว สามารถสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว รู้
บทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อองค์การ ต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง76 
  จากที่ ได้กล่าวมาถึงแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารควรมี
ความสามารถหรือสมรรถนะในการทำงานเพื่อที่ ขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าประสงค์ได้อย่างมี

 

  76 Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and John W. Slocum, Jr., Management: A 
Competency-Based Approach, 10th ed. (Singapore: Thomson South-Western, 2005), 
6-26. 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสมรรถนะที่สำคัญในการบริหารงาน ได้แก่ สมรรถนะในการสื่อสาร 
สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม สมรรถนะในการ
ปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ และสมรรถนะในการบริหารตนเอง 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความหมายของประสิทธิผล 

  จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผล ได้มีนักวิชาการได้นิยามความหมายของคำว่า 
ประสิทธิผล (effectiveness) ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ มอทท์ (Mott) ได้อธิบายถึงประสิทธิผลของ
องค์กรว่าเป็นความสามารถขององค์กรในด้านผลิตภาพและการปรับตัว (Productivity and 
adaptability) โดยผลิตภาพ หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการผลิต โดยเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการในการสร้างผลผลิตขององค์กรซึ่งไม่พิจารณาจากค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลาต่อหน่วย ส่วน
ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาของบุคลากรในองค์กร 
ความรวดเร็วของบุคลากรในการยอมรับวิธีการ ระเบียบข้อบังคับ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน
องค์กร ซึ่งองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะมีผลิตภาพในระดับสูง และมีการปรับตัวให้รับมือกับปัญหาทั้ง
จากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างง่าย77 ส่วน แวบพู (Vappu) ให้ความหมายของ
ประสิทธิผลองค์การว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญประการหนึ่งในทางสังคมวิทยา โดยทั่ วไป หมายถึง 
ระดับ (degree) ที่องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามเป้าหมาย78 อีกทั้ง กิ๊บสัน 
(Gibson ) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิผลว่า คือ effect ที่ใช้ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ
ผล ซึ่งสามารถจำแนกประสิทธิผลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ประสิทธิผลระดับบุคคล ( Individual 
Effectiveness) เป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบคุคลหรอืสมาชิกในองค์การที่ทำงานตามหน้าที่
และตำแหน่งในองค์การ โดยใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการข้ึน
ค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับบุคคลอันได้แก่ 
ความสามารถ (Ability) ทั กษะ (Skill) ความรู้  (Knowledge) เจตคติ  (Attitude) แรงจู งใจ 
(Motivation) และความเครียด (Stress) 2) ประสิทธิผลระดับกลุ่ม (Group Effectiveness) เป็น
ภาพรวมของกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกในองค์การที่ทำงานตามหน้าที่และตำแหน่งในองค์การเป็นปัจจัย
ที่ทำให้เกิดประสิทธิผลระดับกลุ่ม อันได้แก่ ความสามัคคี (Cohesiveness) ภาวะผู้นำ (Leadership) 
โครงสร้าง (Structure) สถานภาพ (Status) บทบาท (Roles) และบรรทัดฐาน (Norms) 3) 

 

  77 Paul E. Mott, The characteristics of effective organization (New York: 
Harper and Row, 1972), 32-34. 
  78 Tyysk L. Vappu, “Insiders and Outsiders: Women’s Movement and 
Organizational Effectiveness”, Canadian Review of sociology and Anthropology, 33, 
3(1998): 391-410. 
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ประสิทธิผลระดับองค์การ (Organizational Effectiveness) เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การอันได้แก่ สภาพแวดล้อม 
(Environment) เทคโนโลยี (Technology) กลยุทธ์ (Strategy choices) โครงสร้าง (Structure) 
กระบวนการต่างๆ (Process) และวัฒนธรรม (Culture) โดยประสิท ธิผลทั้ ง 3 ประการมี
ความสัมพันธ์กัน79 นาฮาเวนดี และมาเลคซาเดห์ (Nahavendi and Malekzadeh) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กรไว้ว่าหมายถึง การที่บุคคลหรือองค์กรได้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ผลงานมีคุณภาพ 2) ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ 3) เป็นการสร้างนวัตกรรมที่ดีกว่าเดิม และ 4) บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึง
พอใจ80 สอดคล้องกับ ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของ
องค์กรว่า เป็นผลสำเร็จที่บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ81  
  ในส่วนของนักวิชาการในประเทศไทยได้มีผู้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผลไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ พิทยา บวรวัฒนา ไดก้ล่าวถึงองค์กรที่มีประสิทธิผล ว่าหมายถึง องค์กรที่ดำเนินการ 
บรรลุเป้าหมาย (goals) ที่ตั้งใจไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในการกระทำสิ่ง
ต่างๆ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์กรที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการพูดถึงประสิทธิผลขององค์กรจึงเป็นเรื่องของการพยายามหาคำตอบว่า 
องค์กรที่ศึกษานั้นได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้สำเร็จเพียงใด82 สอดคล้องกับ สันติ บุญ
ภิรมย์ ที่ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล ว่าหมายถึง เป้าหมายขององค์การได้บรรลุผลสำเร็จ การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้บังเกิดผลงานตามที่กำหนดไว้83

ส่วน ภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การที่
องค์กรได้ดำเนินการใดๆ โดยใช้ทรัพยากรจนเกิดผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้84 อีกทั้ง      
วรนารถ แสงมณี ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง องค์กรที่

 

  79 James L. Gibson, Ivancevich, John M.; & James H. Donnelly, Organization 
Behavior Structure Process, 14th ed. (New York: McGraw-Hill, Book Company, 2009), 
272. 
  80 Afsaneh Nahavendi and Ali R. Malelekzadeh, Organizational Behavior: The 
person organizational fit (New Jersey: Prentice Hall, 1999), 532. 
  81 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory 
Research and Practice 9th ed., (New York: McGraw-Hill Book, 2013), 45. 
  82 พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการ
พิมพ์, 2556), 176. 
  83 สันติ บญุภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทไทยรม่เกล้า จำกัด, 
2552), 81. 
  84 ภารดี อนันตน์าวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พมิพ์ครัง้ที่ 5 
(ชลบรุี : มนตรี, 2555), 203. 
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บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์ของผู้บริหารซึ่งสามารถดูความสำเร็จได้จาก
ความอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์กร85 อีกทั้ง เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคณะ ได้กล่าวไว้ว่า 
ประสิทธิผล หมายถึง การได้ผลผลิตตรงตามความต้องการหรือตรงตามจุดหมายที่กำหนดไว้ในการ
บริหารการศึกษา นั่นคือ การดำเนินงานที่ทำให้เกิดผลในสิ่งที่ควรจะเกิดข้ึน เพื่อเป็นสิ่งดีงามของการ
พัฒนา (Get The Right Things Done) ประสิทธิผลจึงเป็นการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมที่สุด86 รวมถึง ปราชญา กล้าผจญ และศิริพงษ์ เศา
ภายน ได้กล่าวถึง ประสิทธิผล หมายถึง การทำงานที่มุ่งบรรลุผลสำเร็จโดยไม่คำนึงว่าจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ขอให้งานสำเร็จดังหวังเพียงพอ87 สอดคล้องกับ ราชบัณฑิตยสถาน ที่ได้ให้
ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลสำเร็จหรือผลที่เกิดข้ึน88 สุพจน์ ทรายแก้ว ไดก้ล่าวว่า องค์กร
จะมีประสิทธิผลถ้าองค์กรสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ (potential) และวิสัยสามารถ (capacity) ของ
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับ
บุคคลและระดับองค์การมีความหมายครอบคลุมทั้งผลการดำเนินงานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพยังครอบคลุมถึงกระบวนการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้
วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมซึง่ก็คือรวมถึง ประสิทธิภาพน่ันเอง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์กรควรพิจารณา 3 ส่วนประกอบด้วยกันตามลำดับของประสิทธิผล ได้แก่ 1) ประสิทธิผลระดับ
บุคคล คือความตระหนักในผลการทำงานของพนักงานซึง่อาจพิจารณาได้จากการประเมินประสิทธิผล
การทำงานของพนักงาน การได้รับค่าจ้างเพิ่มข้ึน การเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหน่ง การได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณจากองค์กร โดยปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีประสิทธิผลได้แก่ ความสามารถของบุคคล 
ทักษะ ความรู้ ทัศนคติแรงจูงใจ และความเครียด 2) ประสิทธิผลระดับกลุ่ม ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรเนื่องจาก กลุ่มคือ การรวมตัวกันอย่างง่าย ๆ ของพนักงานในองค์กรโดยกลุ่มที่
มีประสิทธิผลนั้นจะมีรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นเข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนจาก
พนักงานในองค์กรมากกว่ากลุ่มทั่วๆ ไปในองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลระดับกลุ่มคือ การ
ประสานงานภาวะผู้นำ โครงสร้างของกลุ่ม สถานภาพของกลุ่มบทบาท 3) ประสิทธิผลระดับองค์กร 
ประกอบด้วยประสิทธิผลระดับบุคคลและประสิทธิผลระดับกลุ่ม กล่าวคือ ประสิทธิผลของกลุ่มจะ

 

  85 วรนารถ แสงมณี, องค์การ : ทฤษฎีการออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(กรงุเทพฯ: ดารณีสนามเตะ, 2553), 92. 
  86 เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคณะ, การนำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 
(กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 27. 
  87 ปราชญา กล้าผจญ และศิริพงษ์ เศาภายน, Determined Administrative 
Principles ภาคท่ี 3 หลักการเชิงคิดวินิจฉัย (กรุงเทพฯ: บริษัท ก.พล จำกัด, 2555), 208. 
  88 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554. (กรงุเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,2556), 713. 
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ข้ึนอยู่กับประสิทธิผลระดับบุคคล ในขณะที่ประสิทธิผลขององค์กรจะข้ึนอยู่กับประสิทธิผลระดับ
บุคคลและกลุ่ม โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวข้ึนอยู่กับสภาพขององค์กร เช่น ลักษณะงานขององค์กร 
เทคโนโลยีที่ นำมาใช้ในองค์กร เป็นต้น ปัจจัยที่ มีอิท ธิผลต่อประสิทธิผลขององค์กรได้แก่  
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี กลยุทธ์ ทางเลือก โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน และวัฒนธรรม
องค์กร89 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผลไว้ว่า หมายถึง การทำงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลผลิตเทียบกับวัตถุประสงค์90 อาภรณ์ อ่อนคง ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล
เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งช้ีในการตัดสินใจว่าการบริหารของหน่วยงานหรือองค์การใดองค์การหนึ่ง
สามารถดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องเกี่ยวผลที่
ได้รับและผลสำเร็จของงานมีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องค์กรพึงประสงค์91 อีกทั้ง ชุติมา มูลดับ ยัง
กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การใช้เวลาอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าแต่
ยังไม่แน่ว่าผลที่ได้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ประกอบไปด้วย 1) ผลเป็นไปตามที่คาดมุ่งหวัง 
2) ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) ผลเป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ92 นอกจากนี้ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า ประสิทธิผลคือสิ่งที่ท ำให้
ทราบถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย จึงเห็นได้ว่ามีการวัดประสทิธิผลทัง้ในระดับปัจเจกบคุคล 
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระดับประเทศออกมาอย่างแพร่หลาย เพราะการวัดประสิทธิผลดังกล่าว
เป็นการกำหนดกรอบแนวคิดว่าการพัฒนาประเทศจะถูก ประเมินผลในสิ่งใดบ้าง เรื่องใดเป็นสิ่งที่ถูก
ให้ความสำคัญ และสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่ทำให้บรรลุประสิทธิผล หรือสาเหตุที่ทำ
ให้ไม่สามารถบรรลุประสิทธิผลได้เช่นกันอันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์  การวัดประสิทธิผลจึงมีความสำคัญต่อการบริหาร เพราะเราสามารถจัดการในสิ่งที่เรา
วัดได้เท่าน้ัน93 ส่วน ปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การทำ
ได้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ในโรงงาน ปลากระป๋องแห่งหนึ่งตั้งเป้าไว้ว่าใน
หนึ่งวันต้องผลิตปลากระป๋องได้ 1,000 ช้ิน เมื่อจบวันก็สามารถผลิตได้ 1,000 ช้ินพอดี แบบนี้เรียกว่า

 

  89 สุพจน์ ทรายแก้ว, ความรู้ท่ัวไปของการพัฒนาชุมชน (กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2555), 5-6. 
  90 ทิพวรรณ หลอ่สุวรรณรัตน์, ทฤษฎีองค์การ มุมมองต่างกระบวนทัศน์ (กรงุเทพฯ: ดี.เค. 
ปริ้นต้ิงเวิลด์, 2556), 145-146. 
  91 อาภรณ์ อ่อนคง, Effectiveness, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก  
http://aporn123.blogspot.com/2013/06/blog-post_28.html 
  92 ชุติมา มูลดับ, การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล CGG, เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564, 
เข้าถึงได้จาก  https://sites.google.com/site/goodgovernaneinternalaudit/khna-phu-cad-
tha 
  93 สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา, Development of Thailand Effectiveness 
Index, เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก http://ifd.or.th/ 
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กระบวนการผลิตของโรงงานนี้มีประสิทธิผล94 รวมถึง จิรประภา อัครบวร ที่ไดใ้ห้ความหมายคำว่า
ประสิทธิผล ว่าหมายถึง การบรรลุผลสำเร็จของการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ที่สำเร็จผล อันเป็นผลมาจากความสามารถของบุคลากร หรือโอกาสที่บุคลากรได้รับ 
และผลจากการจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทในการทำงาน95  
  จากแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเป้าหมายใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การบริหาร สังคมศาสตร์ การอยู่รอดขององค์กร และการใช้
ทรัพยากรให้มีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ของแต่ละองค์กร 

ความสำคัญของประสิทธิผล 

  จากการศึกษาความสำคัญของประสิทธิผลพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของ
ความสำคัญของประสิทธิผลไว้ เช่น ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของประสิทธิ
องค์การ ว่าประสิทธิผลองค์การนั้นถือเป็นค่านิยมที่สำคัญขององค์การแบบสิ่งมีชีวิต โดยองค์การแบบ
สิ่งมีชีวิตหันมาเน้นเรื่องผลลัพธ์หรือผลที่เกิดข้ึนโดยเทียบกับวัตถุประสงค์เพื่อให้อิสระกับผู้ปฏิบัติงาน
ด้วย และประสิทธิผลจะมีความสำคัญมากยิ่งข้ึนเมื่อทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ มองว่า
โครงสร้างองค์การมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่ประสิทธิผลขององค์การ นอกจากนี้
ประสิทธิผลขององค์การถือเปน็มาตรฐานภายนอกซึง่ใช้กับผลผลติหรอืกิจกรรมขององค์การ เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจตามเกณฑ์การประเมิน เป็นการประเมินภายใน
เกี่ยวกับปริมาณทรัพยากรในกระบวนการที่ทำผลผลิตหรือกิจกรรมนั้น96 ส่วนภารดี อนันต์นาวี ได้
กล่าวถึงความสำคัญของประสิทธิผล ว่าเป็นการช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์การ เพราะ
การจัดตั้งองค์การนั้นย่อมมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจน เพื่อ
ดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การ เพราะการดำเนินงานในแต่กิจกรรมย่อมต้องมีการ
วางแผนงาน กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อำนาจหน้าที่การบริหาร
การปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประเมินผลแล้วนำมาเปรียบเทียบผลงานที่
ดำเนินงานได้ตามแผนงานกับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลของงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์การ แสดงว่าองค์การมีประสิทธิผล ซึ่งประสิทธิผลของ
องค์การแบ่งได้ 2 ระดับ คือ 1) ประสิทธิผลระดับบุคคล เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้เกิดผลโดยตรงและ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความคุ้มค่า ความ

 

  94 ปณัฐ เนรมิตตกพงศ์, Effectiveness, Efficiency, Productivity, เข้าถึงเมื่อ 4 
กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก https://thaiappreciative.wordpress.com 
  95 จริประภา อัครบวร, การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยทุธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ 
(กรงุเทพฯ: สำนักพมิพ์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2561), 90. 
  96 ทิพวรรณ หลอ่สุวรรณรัตน์, ทฤษฎีองค์การมุมมองต่างกระบวนทัศน์ (กรงุเทพฯ: ดี.เค. 
ปริ้นต้ิงเวิลด์, 2556), 145. 
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เหมาะสมตรงกับความคาดหวังและความต้องการขององค์การสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพระดับองค์การ คือ การเน้นไปที่ผลรวมขององค์การที่ มีประสิทธิผล
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ตัว ได้แก่ การผลิตประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การปรับเปลี่ยน และการ
พัฒนา97 อีกทั้ง ช่วงโชติ พันธุเวช ได้กล่าวถึงความสำคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา ว่าเป็น
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่สำคัญของสถานศึกษา เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากขึ้น98

ขณะที่ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผลมีความสำคัญ 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าองค์กรนั้นมี จุดมุ่งหมายเน้นในมิติของ
การแสวงหาผลกำไรหรอืก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรทีม่ีประสทิธิผลในการ ปฏิบัติงานหรือการดำเนิน
กิจกรรมทั้งหลาย ย่อมเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความเติบโตอยู่รอดได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เมื่อผนวกเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิทยาการในการติดต่อสื่อสารที่มีบทบาทมากข้ึน
นับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่ผ่านมา องค์กรยิ่งย่อมต้องการการบริหารที่มีประสิทธิผล ซึ่งนั่นได้
กลายเป็นสิ่งท้าทายให้องค์กรพยายามที่จะให้เกิดหรือบรรลุผลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อเป้าหมายในแง่ความอยู่รอดขององค์กรเป็นสิ่งที่สะท้อนและ
เงื่อนไขที่แสดงความสำเร็จขององค์กรอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ การปรับตัวขององค์กรโดยคำนึงถึง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญอย่างหนัก
แน่น99 ส่วน พิทยา บวรวัฒนา กล่าวว่าคนเราให้ความสำคัญกับประสทิธิผลขององค์การเป็นอย่างมาก 
เพราะประสิทธิผลองค์การถือเป็นตัวช้ีวัดความสำเร็จขององค์การนั้นๆ เช่น ผู้ปกครองพยายาม
สนับสนุนให้ลูกได้เข้าศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยที่ดีและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป คนที่ต้องการ
เปิดบัญชีเงินฝากจะเลือกเป็นลูกค้าของธนาคารที่มีความมั่นคงและบริการดี คนซื้อสินค้าอยากให้
สินค้ามีคุณภาพดีและราคาต่ํา ประชาชนที่ไปติดต่อธุระที่สำนักงานเขตอยากจะได้รับบริการที่สะดวก
และรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปอยากเห็นตำรวจเปน็ผู้รบัใช้ไม่ใช่ทำตัวเป็นนายของประชาชน เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่าลูกค้าหรือผู้รับบริการจะให้ความสำคัญกับประสิทธิผล ความมีคุณภาพ และการบริการให้
เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การนั้น100 

 

  97 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5 (ชลบุร:ี 
มนตรี, 2555), 204. 
  98 ช่วงโชติ พันธุเวช, การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ Sippo (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนสุนันทา, 2555), 248 
  99 ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, ประสิทธิผลองค์การ : แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย 
(กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ ไอดี ออล พริ้นท์, 2559), 79. 
  100 พิทยา บวรพัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, พิมพ์ครัง้ที่ 16 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการ
พิมพ์, 2556), 175. 
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  จากการศึกษาถึงความสำคัญของประสิทธิผลข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลมี
ความสำคัญ เพราะหากองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ แต่หากไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรจะถดถอยไปในที่สุด 

ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  สถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อความเจริญงอกงามของ
ประเทศชาติ ซึ่งประสิทธิผลของสถานศึกษา คือการเทียบกันระหว่างเป้าหมายที่กำหนดไว้และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งได้มี นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้อย่างหลากหลายด้วยกัน เช่น แฮนสัน (Hanson) ไดใ้ห้ทัศนะไว้ว่า การ
บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้ 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน 2) มีบรรยากาศการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 3) มีการติดตามกำกับกระบวนการเรียน
การสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้ เรียนและ 6) มีกา รจัด
สภาพแวดล้อมและสวัสดิการทำงาน101 ขณะที่ เรด และคณะ (Reid and others) ที่ได้ให้ความหมาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่สมาชิก 102 ส่วน กิ๊บสันและคณะ (Gibson and 
others) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล ว่าหมายถึง ภาพรวมของประสิทธิผลทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่มปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อม (environment) 
เทคโนโลยี (technology) กลยุทธ์ (strategic choices) โครงสร้าง (structure) กระบวนการต่าง ๆ 
(process) และวัฒนธรรม (culture)103 สอดคล้องกับ ลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and 
Ornstein) ที่ได้กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษามี 7 ประการด้วยกัน คือ 1) สภาพแวดล้อมเป็น
ระเบียบและปลอดภัย (a safe and orderly environment) 2) พันธกิจของสถานศึกษามีความ
ชัดเจน (a clear school mission) 3) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (instruction leadership) 4) ความ
คาดหวังที่สูง (a climate of high expectation) 5) ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (high time on 
task) 6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring of student progress) 
และ 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school relations)104 ส่วน ฮอยและมิ

สเกล (Hoy and Miskel) ที่ ได้ ให้ความเห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง  การที่
 

  101 Mark E. Hanson, Educational Administration and Organizational 
Behavior, 6th ed. (Boston: Allyn & Bacon, 2010), 35. 
  102 Ken Reid, David Hopkins, and Peter Holly, Towards the Effective School 
(Oxford: Basic Blackwel, 2011), 5. 
  103 James L. Gibson, Organizations: Behavior Structure and Processes, 14th 
ed. (New York: McGraw-Hill, 2012), 15-17. 
  104 Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 16. 
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สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ ทางบวก 
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และได้เสนอแนะว่าในขณะที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สถานศึกษาที่ มีประสิท ธิผลจึงควรวัดจากความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้  1) 
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (achievement) 2) ความสามารถในการพัฒนา
ให้มีทัศนคติทางบวก (developing student's attitude) 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา (solving problem) และ 4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา (adaptation 
and development)105 ขณะที่ เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้สรุปถึงสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
ว่า ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (child center) 2) มีแผนงานทางวิชาการ
ที่ดี 3) จัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก 5) 
ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะ
ผู้นำแบบมีส่วนรวม (participated leadership) 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรวม106 ซึ่ง สำนักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standard in 
Education) ได้ศึกษาวิจัยถึงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบว่า ควรดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้หลักการ
ประเมินที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการประเมินไว้ 4 ประการ คือ 1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้าน
ความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ 4) ด้านความถูกต้อง107  
  ในส่วนของนักวิชาการของประเทศไทยได้มีผูท้ี่ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา
ไว้อย่างคล้ายคลึงกัน โดยสรุปได้ดังนี้ จันทรานี สงวนนาม ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ดำเนินงานของ
สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะประสิทธิผลของ สถานศึกษาที่จะต้องคำนึงในด้าน
ผลผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีเจตคติที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวกับเข้า
สิ่งแวดล้อมภายใต้ความสามารถของสถานศึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนทำให้เกิดความพึงพอใจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี108 อีกทั้ง วชิรวัชร งามละม่อม ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง ขีดความสามารถของการบรรลุวัตถุประสงค์ความคิดที่แตกต่างกันต่อวิธีการในการปรับปรุง

 

  105 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory 
Research and Practice, 9th ed. (New York: McGraw-Hill Book, 2013), 45. 
  106 Thomas J. Sergivanni, The Principal Ship: A Reflective Practice 
Perspective, 7th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2014), 258-263. 
  107 Office for Standards in Education, Inspecting Schools: Framework for 
Inspecting Schools (London: Ofsted publications Centre, 2010), 2-3. 
  108 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา = Theory and 
practice in educational institution (กรงุเทพมหานคร: บุ๊ค พอยท์, 2553), 35. 
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ประสิทธิผลขององค์การให้ดี ดังนั้น ความพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลขององค์กรจึงจำเป็น
จะต้องครอบคลุมถึงตัวแปรหรือบรรทัดฐาน (criteria) หลายประการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กรอย่างแท้จริง109 ขณะที่ ปราชญา กล้าผจัญ และศิริพงษ์ เศาภายน ได้
กล่าวถึงประสิทธิผลว่าหมายถึง การทำงานที่มุ่งบรรลผุลสำเร็จโดยไม่คำนึงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
น้อยเพียงใด ขอให้งานสำเร็จดังหวังเพียงพอ110 สอดคล้องกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษาว่า
หมายถึง ผลการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จำนวน 5 ข้อ 
ดังนี้ 1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูตามที่คุรุสภากำหนด 
(ไม่ต่ำกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี) 2) สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่าง
สม่ำเสมออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 3) สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
คนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 4) สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด 
แบบทดสอบ ของครูทุกคนทุกภาคการศึกษา และ 5) สถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปพัฒนาครู
แต่ละคนอย่างเป็นระบบ111 ส่วน วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า 
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษา (Critical Success Factor: CSFs) เพื่อที่ใช้เป็น
แนวทางอันนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลกับ
สถานศึกษาได้นั้น ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 2) ความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3) โอกาสในการได้รับการศึกษา 4) คุณภาพครู 5) คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 6) คุณภาพหลักสูตร 7) การกระจายอำนาจทางการศึกษา 8) การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของชุมชน 9) การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 10) การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 11) ประสิทธิภาพทางการศึกษา 12) การพัฒนาทักษะอาชีพ 13) การพัฒนาสุขภาพ
ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 14) การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ  15) การ
พัฒนาความเป็นพลเมืองและพลโลก 16) คุณภาพผู้จบการศึกษา และ 17) ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา112 นิลมณี บัวระภา ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว การบูรณาการ และการคงสภาพความ

 

  109 วชิรวัชร งามละม่อม, แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล (นนทบุร:ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554). 
  110 ปราชญา กล้าผจญั และศิริพงษ์ เศาภายน, Determined Administrative 
Principles ภาคท่ี 3 หลักการเชิงคิดวินิจฉัย (กรุงเทพฯ: บริษัท ก.พล จำกัด, 2555), 208. 
  111 สำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คู่มือการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบบัสถานศึกษา (แก้ไข
เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมทุรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลสั จำกัด, 2555), 57. 
  112 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 
(กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 52-56. 
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สมบูรณ์ของระบบค่านิยมเพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโตของสถานศึกษา ความสามารถของ
องค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบูรณาการเพื่อความอยู่รอดและ
ธำรงรักษาแบบแผนที่ดีขององค์กรได้ตลอดไป113 กิ่งแก้ว ศรีสาลีกุลรัตน์ ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และสามารถ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลใน
ภาพรวม114 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความสำเร็จหรือ
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนด ทั้งด้านผลผลิต (outputs) และ
ผลลัพธ์ (outcomes) โดยมีความหมายครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดกับนักเรยีนเปน็สำคัญ และความพึง
พอใจของครูผู้ปฏิบัติด้วย115  
  จากที่นักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของ
สถานศึกษาไว้อย่างหลากหลาย สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลของการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ โดยสามารถ
พิจารณาได้จากประเด็นสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย พันธกิจ
ของสถานศึกษามีความชัดเจน ภาวะผู้นำด้านวิชาการ ความคาดหวังที่สูง ความทุ่มเทเวลาในการ
ทำงาน การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  ประสิทธิผลของสถานศึกษา ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบรหิารสถานศึกษาให้บรรลตุามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ใน
หลายทรรศนะด้วยกัน ดังนี้ 
  มอทท์ (Mott) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 4 
ประการ คือ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถใน

 

  113 นิลมณี บัวระภา, ปัจจัยอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรยีน, 
เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2564, เข้าถึงได้จาก  https://ninmanee.wordpress.com/2010/11/04 
  114 กิ่งแก้ว ศรสีาลีกลุรัตน์, Effectiveness, เข้าถึงเมื่อ 15 มนีาคม 2564, เข้าถึงได้จาก  
https://www.gotoknow.org/posts/213948 
  115 สมัฤทธ์ิ กางเพง็, ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน: การ
พัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ, เข้าถึงเมือ่ 16 มีนาคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
http://www.graduate.su.ac.th/images/manual/m1.pdf 
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การพัฒนาทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา และ 4) ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง ปริมาณและ
ความมีคุณภาพของนักเรียน ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นที่สูง โดยวัดการยอมรับของชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียน ประการแรก ได้แก่ ปริมาณนักเรียนที่เข้าศึกษาในสถานศึกษา และคุณภาพ
การเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์สูง โดยวัดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถของ
นักเรียนในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาช้ันนำได้เป็นจำนวนมาก นักเรียนมีความสนใจใน
การศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ความสามารถทางทักษะทางด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ต่างๆ สูง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมที่พึง
ปรารถนาให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งลักษณะต่างๆ ดังกล่าวนั้น 
เป็นลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามที่สังคมมีความคาดหวัง และมีความต้องการอย่างมาก 
  2. ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก หมายถึง การมีความคิดเห็น ความรู้สึกหรือ
ความประพฤติที่ดีงามสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยการศึกษาสร้าง
ความเจริญให้บุคคลใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย คือการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาส่วนต่างๆ 
อย่างเหมาะสมกับวัย ด้านสติปัญญา คือ การมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านสังคม คือ การที่สามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะอันจำเป็นไปใช้ใน
การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข และด้านจิตใจ คือ การรู้จักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
อย่างเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถที่สถานศึกษาจะ
แก้ปัญหาจากการทำงานร่วมกันของบุคลากร เมื่อบุคคลที่มาจากต่างถิ่นต่างความเช่ือและค่านิยมเมื่อ
มาทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งก็อาจจะเกิดข้ึนได้ เพราะบุคคลแต่ละบุคคลมีความเปน็อัตตาที่แตกต่าง
กัน มีความคิดค่านิยมความต้องการ และเป้าหมายต่างกัน ซึ่งแท้จริงแล้วความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดี 
สามารถทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถบริหารความขัดแย้งให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนางาน เพราะหากมีความขัดแย้งมากเกินไป จะทำให้เกิด
ความไม่ไว้วางใจ ขาดความร่วมมือในการทำงานทำลายความสมานฉันท์  สร้างความเป็นศัตรูและ
นำไปสู่การลดประสิทธิภาพในการทำงาน และการออกจากงานได้ ซึ่งย่อมมีผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 
  4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาต้องคำนึงถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ผู้บริหารและครูต้องมีบทบาทสำคัญต่อ
การปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง พยายามปรับปรุงองค์การ รูปแบบการบริหารงานและวิธีดำเนินงานให้เกิด
ความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ต้องเป็นนักพัฒนา ริเริ่ม สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถเพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ต้องมีเทคนิ ควิธีการ
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สอนที่เหมาะสม ครูต้องสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้ กับนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ และ
คุณธรรมจริยธรรม เพราะวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีการที่ติดตัว สามารถนำไปปรับปรุงใช้ใน
การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม116 
  เอ็ดมอนด์ (Edmonds) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถนำสถานศึกษาสู่ทางที่
ดีได้ 2) บรรยากาศของความคาดหวังสูง 3) สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความปลอดภัย 4) การสื่อสารกับนักเรียนในสถานศึกษาเรื่องความจำเป็นข้ันพื้นฐานที่
ต้องเรียนรู้ และ 5) การกำกับติดตามความสำเร็จของนักเรียนและครู117 
  สมิธ และเพอร์กี้ (Smith and Purkey) ให้ความสำคัญในเรื่องแนวความคิดของประสิทธิผล 
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำทางด้านการเรียน
การสอน 2) มีหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายและได้รับการวางแผนไว้อย่างดี 3) มีเป้าหมายของโรงเรียนที่
ชัดเจนและมีความคาดหวังสูง 4) มีการทำงานตรงตามเวลา 5) สำนึกถึงความสำคัญของการบรรลุผล
สำเร็จด้านวิชาการ 6) มีบรรยากาศที่เปน็ระเบียบเรยีบรอ้ย 7) มีสำนึกความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
8) มีการพัฒนาบุคลากร 9) ส่งเสริมสวัสดิการและความมั่นคงกับบุคลากร 10) มีระบบการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม 11) มีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ 12) ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 13) การ
ได้รับสนับสนุนโดยตรง118 
  บอสเสิร์ท (Bossert) ได้กล่าวว่า การศึกษาถึงเรื่องประสิทธิผลของสถานศึกษาจะต้อง
พิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2) การนิเทศงานอย่างใกล้ชิด 3) 
การประเมินกิจกรรมทางวิชาการ 4) การเพิ่มความเช่ียวชาญในการสอนของอาจารย์ และ 5) การเพิ่ม
อิสระในห้องเรียน119 
  ออสติน และเรย์โนลด์ (Austin and Reynolds) ไดก้ล่าวว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลต้อง
มีลักษณะแห่งความสำเร็จ ดังนี้ 1) การจัดอาคารสถานที่ 2) ภาวะผู้นำ 3) ความมีเสถียรภาพของ
บุคลากร 4) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การจัดเวลา

 

  116 Paul E. Mott, The Characteristics of Effective Organization (New York: 
Harper and Row, 1972), 398. 
  117 Ronald Edmonds, “Effective Schools for the Urban Poor”, Educational 
Leadership 37, 1 (October 1979): 22-23. 
  118 Stewart C. Purkey and Marshall S. Smith. "Effective Schools: A Review”, 
Elementary School Journal 83, 4 (March 1983): 427-452. 
  119 Steven T. Bossert, “School Effect,” in Handbook of Research on 
Educational Administration: A Project of the American Education Research 
Association (New York: Longman, 1988), 346. 



  55 

เรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ 8) การมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง 9) การวางแผนร่วมกัน 10) ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 11) มี
เป้าหมายและความคาดหวังร่วมกันที่ชัดเจน และ 12) มีระเบียบวินัย120 
  เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้สรุปถึงลักษณะของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลไว้ว่าควรมี 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก 5) ส่งเสริมความมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะผู้นำแบบมีส่วน
ร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม121 
  แฮนสัน (Hanson) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลต้องมีลักษณะ คือ 1) มีการ
ปรับปรุง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียน 3) มีการติดตามกำกับ
กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน และ 6) มี
การจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการการทำงาน122 
  บราวน์ (Brown) ได้กล่าวถึงการวัดประสิทธิผลขององค์การใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลผลิต 2) 
การรับรู้เกี่ยวกับองค์การ 3) งบประมาณ และ 4) ภาวะผู้นำองค์การ123 
  กิ๊บ สั น และคณ ะ (Gibson and others) ได้ อ ธิบาย ถึงคำ ว่า ป ระสิท ธิผลองค์การ 
(organizational effectiveness) ว่าเป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและประสิทธิผลระดับ
กลุ่ม โดยปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 
3) กลยุทธ์ 4) โครงสร้าง 5) กระบวนการต่าง ๆ และ 6) วัฒนธรรม124 
  มาโฮนีและอีทเซล (Mahoney and Eeitzel) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ประสิทธิผลของ
องค์การธุรกิจ และหน่วยงานวิจัยโดยได้มีการพัฒนาเกณฑ์ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจ ได้แก่ 
ความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช้การวางแผน ความเช่ือถือได้ และความคิดริเริ่ม  ส่วน

 

  120 Gilbert Austin and David Reynolds, “School Organization Managing for 
Improved School Effectiveness: An International Survey,” no. 10 (2/3), (1990): 
167-78. 
  121 Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice 
Perspective, 2nd ed. (Boston, MA: Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 
  122 Mark E. Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 
4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 35. 
  123 William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service 
Organization: The Influence of the Board of Directors”, Dissertation Abstracts 
International-B60, 12 (2000): 15-17. 
  124 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, 
Organizations: Behavior Structure Process, 10th ed. (Boston, Mass: McGraw-Hill, 
lnc.,2000), 15-17. 
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เกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ควรใช้ความน่าเช่ือถือได้ ความร่วมมือ และการ
พัฒนา125 
  มาซาโน (Marzano) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของประสิทธิผลในระดับสถานศึกษา 
โดยประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำด้านการสอน 2) ภารกิจของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน 3) สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดีมีความปลอดภัย 4) บรรยากาศของความคาดหวังสูง 5) การ
ติดตามความคืบหน้าของนักเรียน 6) โอกาสในการเรียนรู้ 7) ครู บุคลากร มาทำงานตรงเวลา 8) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน126 
  ยูค (Yukl) ได้เสนอว่า ความมีประสิทธิผลขององค์กรเป็นความก้าวหน้าในระยะยาวและเป็น
ตัวช่วยให้องค์กรนั้นๆ อยู่รอด ความมีประสิทธิผลขององค์กรต้องข้ึนอยู่กับตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 3 
ประเภท คือ 1) ความมีประสิทธิภาพและข้ันตอนการทำงานที่เช่ือถือได้ (efficiency and process 
reliability) 2) ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร (human resources and relations) และ 
3) นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (innovation and adaptation)127 
  ลูเนนเบิร์ก  และออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) ได้กล่าวว่าประสิทธิผลของ
สถานศึกษามี 7 ประการด้วยกัน คือ 1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (a safe and 
orderly environment) 2) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (a clear school mission) 3) 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (instruction leadership) 4) ความคาดหวังที่สูง (a climate of high 
expectation) 5) ความทุ่ ม เท เวลาในการท ำงาน (high time on task) 6) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring of student progress) 7) ความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้ปกครอง (positive home-school relations)128 
  สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา จึงกำหนดขอบเขตเพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สัง กัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามแนวแนวคิดของลู เนนเบิร์กและออนสเตน 
(Lunenburg and Ornstein) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

 

  125 John H. Mahoney and Nigel R. Eeitzel, Organization Behavior: Theory & 
Practice (Englewood Cliff: Prentice Hall, 2001), 142-44. 
  126 Robert J. Marzano, What Works in Schools, (Alexandria: ASCD, 2003), 55-
58. 
  127 Gary Yukl, Leadership in Organizations (Upper Saddle River, NJ: 
Pearson/Prentice Hall, 2010), 370-371. 
  128 Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 308. 
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  1. สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (a safe and orderly environment)  
  สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (A safe and orderly environment ) มีผลต่อ
การจัดกิจกรรมเรียนการสอน การเรียนรู้ และไม่เป็นปัญหาอุปสรรคสาหรับการเรียนการสอนซึ่ง      
ศิริพงษ์ เศาภายน กล่าวไว้ว่า ความปลอดภัยและการจัดระเบียบสภาพแวดล้อม เป็นการรักษาสภาพ
การจัดระเบียบ การแนะนำ การปฏิบัติงานของสภาพแวดล้อมโรงเรียน รวมทั้งการมีวินัยในช้ันเรียน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อคิดที่ว่าโรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการตามองค์ประกอบนี้ได้ ถ้านักเรียนทุกคน
คณะครู และผู้บริหารไม่ทำงานร่วมกัน นักเรียนจะต้องรับผิดชอบที่จะประพฤติในสิ่งที่ไม่ละเมิดสิทธ์ิ
และเสรีภาพของคนอื่น ในการเรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนจะต้องได้รับการดูแลจากครูผู้ปกครอง ผู้
พิทักษ์เด็ก นักเรียนอื่นๆ และชุมชน129 สอดคล้องกับ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต ที่กล่าวว่า สถานศึกษา
ต้องสร้างบรรยากาศของห้องเรียนและสถานศึกษาให้เสมือนว่าเด็กนักเรียนได้อยู่บ้านอยู่กับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ที่เป็นมิตรและมีความอบอุ่น นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่  เช่น อาคาร
เรียน หอประชุม โรงฝึกงาน โรงอาหาร ห้องสุขา บริเวณสถานศึกษา เป็นต้น อาคารเหล่าน้ีต้องอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ หากมีการชำรุดไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ ก็จะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุง 
ให้มีสภาพที่ดีใช้งานได้ สำหรับบริเวณสถานศึกษาก็ต้องจัดให้ดูสวยงามมีความร่มรื่น130 นอกจากนี้ยัง
มีความสอดคล้องกับ สันติ บุญภิรมย์ ที่กล่าวว่า เทคนิควิธีการปรับสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ต้องปรับสถานศึกษาและสำนักงานให้มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย โน้มนำสู่การเรียนรู้ 
และปลอดยาเสพติด โดยการจัดระบบงานในสถานศึกษา ต้องคำนึงถึงสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก 
รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ หมายความว่า องค์การหรือสถานศึกษามีสถานที่ที่ใช้ในการ
ดำเนินงานพร้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติงานดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงสภาวะสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอก
ควบคู่กันไป และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  ดังนั้น การสร้างบรรยากาศ 
หมายถึง การจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ มีความเพลิดเพลิน สถานที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้าน การ
สร้างบรรยากาศในสถานศึกษาสามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งผู้บริหารเป็นบุคคลที่สำคัญมาก
ที่สุดในการดูแลบริหารสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเรียบร้อย131 และยังกล่าวถึงอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เอื้ออำนวย หมายถึง ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น เสียงดังรบกวน การพูดหรือฟังไม่ชัดเจน ห้องเรียนร้อนอบอ้าว 

 

  129 ศิริพงษ์ เศาภายน, หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, 
(กรงุเทพฯ: บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จำกัด, 2558), 92. 
  130 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2553), 60. 
  131 สันติ บญุภิรมย์, การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management 
(กรงุเทพฯ: ทรปิเพิล้, 2557), 193. 
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สถานศึกษาบางแห่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนมี
สมาธิมากข้ึน ดังนั้น การสร้างบรรยากาศทางกายภาพ หรือบรรยากาศที่ดีของห้องเรียน มีผลต่อการ
เรียนการสอนและต่อเจตคติที่ดีของผู้เรียน ดังนั้น ลักษณะของห้องเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพ
เหมาะสมควรเป็นดังนี้  
   1. ห้องเรียนมีสีสันน่าดูและเหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียงรบกวน และมีขนาด
กว้างขวางเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
  2. ห้องเรียนมีบรรยากาศเป็นอิสระของการเรียนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตลอดจนการ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3. ห้องเรียนต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ ตลอดจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  4. สิ่งที่อยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอนต่างๆ เช่น กระดาน จอรับภาพ เครื่อง
ฉายภาพข้ามศีรษะ สามารถเคลื่อนย้าย และสามารถดัดแปลง ให้เอื้ออำนวยต่อการสอน และการจัด
กิจกรรมประเภทต่างๆ ได้ 
  5. ควรจัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง มีความเหมาะสมต่อการสอนใน
วิธีต่างๆ โดยการจัดโต๊ะต้องคำนึงถึงจำนวนผู้เรียน สภาพห้องเรียน ความสามารถของผู้เรียนและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เช่น มีการจัดโต๊ะเรียนแบบธรรมดา เรียงแถวหน้ากระดานหรือจัดโต๊ะ
เรียนเป็นกลุ่มย่อย สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคำ ได้กล่าวถึง การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนทีส่มบรูณ์และสมดุลทั้งด้านรา่งกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ 
และสังคม เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนก็ต่อเมื่อได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเช่ือมโยงและการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองการสร้างบรรยากาศในการเรียนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ สถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมี
ความสุข การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนจำนวนผู้เรียนต่อห้องเรียนในแต่
ละห้องไม่ควรเกิน 35 คน เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูด้้วยตนเองเรยีนรู้จากกลุม่และเรยีนรู้จากแหลง่เรียนรูต้่างๆ ที่มีอยู่จัด
ประดับตกแต่งสภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด สวยงาม ด้วยภาพหรือของจริงที่มีสีสันมีชีวิตชีวา มี
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมและบริบท
ของสถานที่ รวมทั้งการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในห้องเรยีนด้วย จัดให้มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ 
ตลอดจนมุมเสริมความรู้ มุมกิจกรรม ภายในห้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ รวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิอยากรูส้ึกเรียน พอใจที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกและมีความสุขที่ได้เรียนรู้ จัดให้มี
ป้ายนิเทศเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจเป็นความรู้เสริม ข้อมูลข่าวสารต่อการ
เรียนรู้ ฯลฯ 
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   2) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจัดให้มีศูนย์สารสนเทศ ศูนย์
ข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาโดยมีข้อมูลของสถานศึกษา ท้องถ่ิน ประเทศ และโลกในทุกๆ ด้านที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อนำมาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์สื่อการ
เรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่มสาระ ห้องพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย จัดให้มีห้องนิทรรศการห้อง
แสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานของผู้เรียนและผู้สอนของสถานศึกษาเพื่อเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จ 
   3) จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย จัดสภาพ
ทางสังคม อันได้แก่ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา มีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย 
ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน132 
  สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย หมายถึง การจัดให้บรรยากาศ สถานที่
ของสถานศึกษาเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนรู้และไม่เป็นอุปสรรค
สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ และมีการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ภายในสถานศึกษามีแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เพียงพอต่อนักเรียน รักษาสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู ้มีกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีสังคมที่ดี และมีความเป็น
ประชาธิปไตย มีบรรยากาศที่อบอุ่น ครูผู้สอนและบุคลากรรูส้ึกมสี่วนร่วมในการทำงาน นักเรียนมีวินัย
และความรับผิดชอบต่อการเรียน 
  2. พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (a clear school mission)  
  พันธกิจ (Mission) หรือ ภารกิจ คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กรที่จะดา
เนินการในระยะยาวหรือเป็นขอบเขตในการดำเนินงานขององค์กรหรือบริษัทก็ได้ พันธกิจ จะบ่งบอก
ว่าธุรกิจขององค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นและบางครั้งอาจจะแสดงสิ่งที่องค์กร
กำลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อความของพันธกิจที่ดี ได้แก่ 1) ขอบเขตที่
องค์กรจะทำ (Domain) 2) กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะให้บริการ (Customers) 3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หลักขององค์กร (Products or Services) 4) สถานที่หรือพื้นที่ที่จะดำเนินการ (Location) และ 5) 
ข้อความจะต้องสื่อสารถึงพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางในการบริหารขององค์กร
เพื่อพนักงานได้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 
  ประเภทของพันธกิจ พันธกิจอาจแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 

  132 สุวิทย์ มลูคำ, หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ (กรุงเทพฯ: ทอง
กมล, 2554), 117-118. 
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  1. พันธกิจแบบแคบ (Narrow Mission) เป็นพันธกิจที่จะจำกัดขอบเขตการดำเนินงานของ
บริษัทบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดสินค้า การวางพันธกิจ แบบนี้จะเป็นในองค์กร
ขนาดเล็ก ขอบเขตการทำธุรกิจจากัดมีข้อเสีย คือ อาจเป็นการจากัดการเติบโตขององค์กรเอง 
  2. พันธกิจแบบกว้าง (Broad Mission) เป็นพันธกิจที่ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้โอกาสที่องค์กรจะเติบโตมีสูง แต่ข้อเสีย
คือบางครั้งอาจจะกว้างเกินไปจนลูกค้าหรือแม้แต่พนักงานเกิดความสับสน 133 ดังที่ ศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้ความหมายของคำว่า พันธกิจ 
(Mission) หมายถึง หน้าที่โดยรวมขององค์กร เป็นการตอบคำถาม ที่ว่า “องค์กรต้องการบรรลุอะไร” 
พันธกิจอาจกำหนดโดยผู้ เรียน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือตลาดเป้าหมายที่ องค์กรให้บริการ 
ความสามารถที่โดดเด่นขององค์กรหรือเทคโนโลยีที่องค์กรใช้134 ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี 
กล่าวว่า โรงเรียนทุกแห่งย่อมมีภาพความสำเร็จเป็นของตนเองการบริหารงานในองค์การต่างมี 
จุดมุ่งหมายที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่องค์การปรารถนาวงจรการบริหารงานให้เกิดผลสำเร็จ 
จึงต้องประกอบด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของความสำเร็จที่ชัดเจน มีการวางแผนการ 
ดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติงาน และการติดตามกำกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ 
ต้องการ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสามารถนำไปสู่การพัฒนา 
ความมุ่งหมายระดับต่างๆ ของโรงเรียนได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ (vision) อันเป็นสภาพของโรงเรียนที่ 
จะเป็นในอนาคต การกำหนดพันธกิจ (mission) ซึ่งเป็นหน้าที่หรืองานพื้นฐานของโรงเรียน 
จุดมุ่งหมาย (goals) เป็นจุดหมายปลายทางการดำเนินงานของโรงเรียน วัตถุประสงค์ (objectives) 
เป็นจุดมุ่งหมายที่จำแนกรายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งและการกำหนดเป้าหมาย 
(targets) เป็นรูปธรรมของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
(purposes) ระดับตา่งๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ (strategy) เพื่อการดำเนินงานและกิจกรรมที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งติดตามกำกับงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและประเมินสรุปผลการดำเนินงาน การประเมินผลการ 
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การตัดสินคุณค่าของผลการดำเนินงาน สามารถ 
สะท้อนถึงคุณภาพความสำเร็จของการดำเนินงานครอบคลุมถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ 
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ควรประกอบด้วย การศึกษาวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายของโรงเรียน พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ 
การดำเนินงาน วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
ติดตามกำกับการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน วัดผลการดำเนินงาน ตัดสินผลสัมฤทธ์ิของ 
การดำเนินงานและใช้ผลการประเมินพัฒนาความสำเร็จของการดำเนินงานในระดับข้ันที่สูงต่อไป135

 

  133 บริษัท ซีพีแอล คอนซัลติง้เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, ความหมายของพันธ
กิจ, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://CPL-Consult.com 
  134 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
“ความหมายของคำที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา” QA-NEWS (ม.ป.ป.): 1. 
  135 ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรงุเทพฯ: สำนักพมิพ์แหง่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564), 87. 
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รวมถึง สันติ บุญภิรมย์ กล่าวถึงหลักการบริหารงานตาม พันธกิจ/ภารกิจ ของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จควรมีหลักการในการบริหารดังนี้  
  1. สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมประเภทให้บริการ ดังนั้นการบริการในการพัฒนางาน 
ในทุกรูปแบบจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา  
  2. สถานศึกษาต้องยึดหลักความมุ่งหมายทางการศึกษาตามยุคตามสมัยมากำหนดเป็น 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน  
  3. สถานศึกษาจะพัฒนาผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์บริหารงาน  
  4. สถานศึกษายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถพัฒนาได้  
  5. สถานศึกษาต้องยึดหลักการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง  
  6. สถานศึกษาต้องยึดหลักการทำงานแบบประชาธิปไตยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ตาม
ข้ันตอนและตามความเหมาะสม  
  7. สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
  8. สถานศึกษาต้องยึดหลักการใช้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ 
จากทุกฝ่ายและนามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  9. สถานศึกษาต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม ตามกระบวนการแบบ 
ประชาธิปไตย  
  10. สถานศึกษาต้องยึดหลักการวัดผลและประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ประเภทเนื่องด้วยการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นการหาค่าของวิธีการดำเนินการและผลผลิต แล้วนำค่า
นี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์และตีราคาออกมาว่าอยู่ในระดับใด คือการประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป136 
  สรุปได้ว่า พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน หมายถึง  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากร
ทั้งหมดในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจของสถานศึกษา พันธกิจมีความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
สามารถรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ   
  3. ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (instructional leadership)  
  ภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารจัดการงานด้าน
วิชาการ ซึ่งงานวิชาการนั้นเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของสถานศึกษา และยังเป็นงานที่
ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง โดยผู้นำทาง
วิชาการนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานด้านวิชาการให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่ง
ผู้นำทางวิชาการนั้นต้องมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆ ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็ จ ดังที่ 
อัจฉรา นิยมาภา ให้ความหมายของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
แสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ โน้มน้าว จูงใจ หรือช้ีนำให้
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเกิดการ
รวมพลังประสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการ

 

  136 สันติ บญุภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา (กรงุเทพฯ: บุค๊ พอยท์, 2552), 197-198. 
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จัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ประกอบด้วยพฤติกรรม 7 ด้าน ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน์ 
2) การนิเทศและติดตามนำหลักสูตรไปใช้ 3) การสร้างความมั่นใจในกฎเกณฑ์การประเมินผล 4) การ
ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่หลากหลายในการพัฒนา 5) การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 6) การสร้างและการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของบุคลากร 7) การเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ เกี่ยวข้อง137 สอดคล้องกับอับเบน และฮิวส์ (Ubben and Hughes) ที่ได้กำหนด
องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 1) การทำงานตามเวลาที่กำหนด 2) การจัด
บรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน 3) การมุ่งเน้นด้านวิชาการ 4) มีความคาดหวังต่อคณะครูและผลการ
ปฏิบัติงานของครู 5) การทำงานด้านหลักสูตร 6) การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 7) การประเมินผล
และการตรวจสอบความก้าวหน้านักเรียน138 ส่วนเฮค และคณะ (Heck and Others) ได้เสนอแนะ
องค์ประกอบโครงสร้างการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ไว้ดังนี้  1) การ
กำหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียน 2) การสื่อสารให้ทุกคนทราบว่าโรงเรียนคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูง 3) การจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการสอนของครู  4) การจัดหาแหล่ง
ทรัพยากรที่จำเป็นให้ 5) การนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู  6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน 7) การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย139 
สอดคล้องกับทรัสตี (Trusty) ภาควิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ได้
กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บรหิารในฐานะเปน็ผู้นำทางวิชาการไว้ 17 ประการ คือ 1) ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมครูนำเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติ 3) การสร้างความเช่ือมั่นในกิจกรรมของสถานศึกษาและ
ห้องเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 4) สร้างความเช่ือมั่นว่าโครงการทางวิชาการ
ของสถานศึกษา เป็นผลมาจากผลการวิจัย และการปฏิบัติทางการศึกษา 5) มีการวางแผนร่วมกับ
คณะครู เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทางวิชาการเพื่อให้บรรลตุามความต้องการของนักเรยีน 6) ส่งเสริมให้
ครูนำโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ 7) ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูในการประเมินผลโครงการวิชาการ
ของโรงเรียน 8) ติดต่อสื่อสารกับครูและนักเรียนด้วยความคาดหวังที่สูงในด้านมาตรฐานทางวิชาการ 
9) ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน 10) ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาของนักเรียน 11) จัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการร่วมกับครูอย่างชัดเจน 12) 

 

  137 อัจฉรา นิยมาภา, ภาวะผู้นำทางวิชาการ ศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2561), 28. 
  138 Gerald C Ubben and Larry W. Hughe, The Principal: Creative leadership 
for effective schools (Boston: Allyn and Bacon, 1987), 97-98. 
  139 Ronald Heck and Other, Instructional leadership and School 
Achievement Validation of Casual Model (Educational Administration Quarterly: 
1990), 95. 
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ร่วมมือกับนักเรียนในการกำหนดระเบียบแก้ปัญหาด้านวินัยนักเรยีน 13) ร่วมมือกับนักเรียนในการนำ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่สร้างข้ึนมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวินัยของนักเรียน 14) ร่วมมือกับคณะครูใน
การนำระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวินัยนักเรยีน 15) มีการร่วมกันปฐมนิเทศ
คณะครูเกี่ยวกับโครงการของสถานศึกษา 16) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างยุติธรรม 
17) ช่วยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ140 ซึ่งสอดคล้องกับ จันทรานี 
สงวนนาม ที่ได้เสนอแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทางวิชาการ ดังนี้ 1) 
ต้องมีใจมุ่งมั่นและเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้วยวิญญาณของการแสวงหาการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาเพราะการมีความมุ่งมั่นและเจตนาที่แน่วแน่จะก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ดี 2) ต้องมีการกระจายอำนาจความรับผิดชอบงานให้ตรงตามความถนัดและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 3) ควรเปิดโอกาสให้ครูมีการสังเกตการสอนระหว่างเพื่อนครูด้วยกันเพื่อที่จะช่วยให้
รู้ว่าครูดีจะมีบทบาททางวิชาการหรือการสอนอย่างไร และจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับความร่วมมือจาก
ครู  ความรู้สึกประทับใจต่อการที่ มีผู้มาสังเกตการสอน วิธีการเช่นนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 4) ต้องมี
การสร้างความคาดหวังให้กับครูทุกคนว่าผู้บริหารสามารถสอนได้ มิใช่ถนัดแต่การบริหารงานเท่าน้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้เวลาในการเยี่ยมช้ันเรียนมากเท่าไรก็จะช่วยให้มีความเช่ือมั่นในการเป็นผู้นำ
ทางวิชาการมากขึ้นเท่านั้นและครูก็พอใจที่จะรับข้อเสนอแนะทางวิชาการจากผู้บริหาร 5) ควรสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูในช้ันเรียน วิธีการที่จะรู้ว่าครูสามารถนำบันทึกการสอนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างไรนั้น ด้วยการสังเกตการปฏิบัติของครูในช้ันเรียน อาจดูจากโครงการเรียนของนักเรียน จาก
การบ้านที่ครูมอบให้ทาหรือจากการทำข้อทดสอบของนักเรียน 6) จะต้องสื่อสารให้ครูเข้าใจว่าเวลา
ของผู้บริหารนั้นมีค่า ดังนั้นการประชุมครูจึงควรมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น 7) จะต้องใช้เวลาว่างในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อการพบปะกับคณะครูในเวลาทีโ่รงเรยีนเลกิแล้ว หรือเวลาช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด 8) ควรฝึกฝนทักษะการเป็นตัวของตัวเองและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของคนใดคนหนึ่ง รู้จักเฟ้นเลือกด้วยการพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบ 9) ควรใช้เวลาว่างในการอ่าน
หนังสือ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผลงานทางวิชาการเพื่อช่วยให้เข้าใจ มโนทัศน์ทางวิชาการได้เป็น
อย่างดี 10) ควรปฏิบัติงานด้านทักษะต่างๆ ที่เสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการให้มีคุณค่าต่อ 11) 
วิชาชีพทักษะที่สำคัญ เช่น การสังเกตการสอน การนิเทศ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งานบริหาร
สถานศึกษาน้ันถือได้ว่างานวิชาการเป็นงานหลักที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ มีผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ยึดงานวิชาการ

 

  140 Fransis M. Trusty, Administrator/Supervisor Career Ladder Orientation  
Manual. (Nashville, Tennesse: Tennessee Department of Education, 1986). 
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เป็นหลักในการบริหาร และความเป็นผู้นำทางวิชาการย่อมนำโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ (Effective 
School)141 
  สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
บริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านการจัดการสอน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
สอนเป็นอย่างดี มีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่พัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัย และการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
  4. ความคาดหวังท่ีสูง (a climate of high expectation)  
  ความคาดห วังที่ สู ง (A climate of high expectation) คือ การที่ บุ คคลในคณ ะ มี
ความสามารถที่จะนำนักเรียนไปสู่การเรียนเพื่อรอบรู้ในทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ครู อาจารย์ผู้สอนต้อง
แสดงออกถึงความรอบรู้ในทักษะเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นได้ ความคาดหวังของผู้สอนที่ถ่ายทอดแก่
นักเรียนให้บรรลผุลในการเรยีนการสอน สถานศึกษาต้องบริหารการเรียนการสอน คือ การดำเนินงาน
เกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรและเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
ได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างมีเหตุผล ผู้สอนปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทางด้านค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้คู่คุณธรรมและเป็นคนที่สมบูรณ์ ดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องดำเนินการให้มีสื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอนและกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจในบทเรียน มีความเข้าใจตรงกัน ประทับใจในบทเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องมีความเช่ือมั่นทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระและมั่นใจตนเองในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ผู้เรียน ผู้สอนต้องมีการเตรียมตัววางแผนการสอนลว่งหน้า สร้างบรรยากาศในห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม บรรยากาศทางจิตใจหรือบรรยากาศทางจิตวิทยามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่าง
ยิ่ง เพราะการเรียนการสอนจะดำเนินไปอย่างมีชีวิตชีวา และราบรื่นน้ัน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การสอน (teaching) เป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของครู คณาจารย์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ พร้อมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆ และเกิดทักษะการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีส่วนสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกันมีรายละเอียด  ดังนี้ 1) บรรยากาศความคุ้นเคยหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสร้างได้แก่ 2) บุคลิกภาพของผู้สอน ได้แก่ การยิ้มแย้ม
แจ่มใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อยสะอาด มีอารมณ์ขัน น้ำเสียงน่าฟัง เร้าใจดึงดูดความสนใจผู้เรียน 3) 
พฤติกรรมการสอนของครูเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง ค้นคว้าด้วยตนเอง 
โต้แย้งและถามคำถามด้วยความสนุกสนานมีชีวิตชีวา 4) พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เข้าร่วม

 

  141 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรงุเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2554), 133. 
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กิจกรรมที่ผู้สอนกำหนด หรือแนะนำอย่างตั้งใจ มีการตอบคำถามผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน ตลอดจน
โต้แย้งครูผู้สอนอย่างมีเหตุผลและถูกต้องตามกาลเทศะ ผู้เรียนต้องเกิดความพยายาม ความสนใจ
เนื้อหา เอาชนะความเบื่อหน่ายต่อการเรียนจะประสบความสำเร็จได้ ผู้สอนต้องฝึกฝนและมีความรู้
เป็นอย่างดีและเป็นผู้บอกแนวทางให้แก่ผู้เรียน เนื้อหาวิชาที่จัดให้ผู้เรียนต้องมีการคัดสรรมาอย่างดี 
ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะการสอน โดยสามารถเลือกวิธีการสอนแบบต่างๆ มาใช้ให้
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร เกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสอดคล้องกับนโยบายของการจัดการศึกษา142 
  สรุปได้ว่าความคาดหวังที่สูง หมายถึง ผู้บริหารและครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ครูผู้สอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กับการสอนด้านวิชาการ 
ครูผู้สอนสามารถแสดงออกถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นได้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนมีความคาดหวังสูงต่อการ
ถ่ายทอดให้นักเรียนบรรลุผลในการเรียนการสอน   
  5. ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (high time on task)  
  ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (High time on task ) คือ การที่ได้ให้เวลามากๆ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน การมีเวลาที่จะให้กับนักเรียนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และฝึกพัฒนาทักษะต่างๆ สอดคล้อง ภารกิจของครู มีอยู่ 5 ประการ คือ 
  1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ด้วยความรู้ 3 ประการ คือ 1) ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ครูตอ้งแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมให้ผู้เรียนเรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับ
ความรู้นั้น 2) ความรู้ทางโลก นอกเหนือจากตำราวิชาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ ให้
บริบูรณ์โดยเฉพาะความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม 3) ความรู้เรื่องธรรมะครูมี
ความรู้ ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็นอทุาหรณ์ สำหรับสั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอน
ศิษย์ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาเล่าเรียนได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะอิทธิบาท 4 คือ (1) พอใจใน
การศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน (2) มีความเพียรที่จะเรียนไม่ย่อท้อ (3) เอาใจใส่ในบทเรียน
การบ้าน รายงาน (4) หมั่นทบทวนอยู่เสมอ เป็นต้น 
  2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู คนที่เป็นครูมีอุดมการณ์ต้องสร้างใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมี
ใจเป็นครู การทำใจให้เต็มมีความหมาย 2 ประการ คือ 1) ใจครู การทำใจให้เต็มบริบูรณ์ต้องถึงพร้อม
ด้วยองค์ประกอบดังนี้ รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีเกียรติ มีกุศล ได้ความ
ภูมิใจ แสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์ รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์ทุกคนมีความสุข และเสียสละเพื่อ
ศิษย์ได้ 2) ใจสูง ครูควรพยายามทาใจให้สูงส่งมีจิตใจที่ดีงาม มีข้อที่ลองถามตัวเองได้ เช่น ทำงานอยู่ที่
ใด ท่านมักจะด่านินทาเจ้านายแหง่นั้น หรือดูถูกสถาบันหรือเปล่า ท่านคิดว่าเพื่อนร่วมงานของท่านไม่
ดีเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่า หรือว่าท่านก็ทำดีแต่เจ้านายไม่เห็น ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่าเพราะ

 

  142 สุนทร โคตรบรรเทา, การบริหารการศึกษา: หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง), 
(กรงุเทพฯ: ปัญญาชน, 2560), 151-176. 



  66 

ท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น ดังนั้น การทำจิตใจให้สูงก็คือการมองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิด
ที่จะสร้างสรรค์โลกให้มีแต่สิ่งที่ดีงาม ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองและคนอื่น คิดอย่างเป็นธรรม
ว่าตนเองก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน 
  3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิตครู
อย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วน คือ 1) งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ มีการวาง
แผนการสอนค้นคว้าหาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่างๆ 2) งานครู นอกเหนือจากการสอนครตู้อง
ให้เวลาแก่งานธุรการ งานบริหาร และงานที่ทำให้สถาบันก้าวหน้า 3) งานนักศึกษาให้เวลาให้การ
อบรม แนะนำสั่งสอนศิษย์ เมื่อศิษย์ต้องการคำแนะนำหรือต้องการความช่วยเหลือ 4. เต็มคน คือ 
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และการพัฒนาตนเองให้เป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่
คนในสังคมคาดหวังไว้สูง ครูจึงมีความจำเป็นจะต้องมีความบริบูรณ์เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สำรวมกาย วาจา ใจ ให้มีความมั่นคง เป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติงานถูกต้อง หมั่นคิด
พิจารณาตนเองเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
  5. เต็มพลัง คือ การที่ได้ทุ่มเทพลัง สติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน ครูต้องใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอนทางวิชาการให้กับศิษย์ และอุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อ
ผลงานที่สมบูรณ์ คือ การปั้นศิษย์ให้มีความรู้ ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมครูที่
ยึดหลักครบเต็ม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นครูที่มีคุณธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ช้ีทางแห่งปัญญาทางแห่งชีวิต
และทางแห่งสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี143 
  หลักสิบประการของความเป็นครูดี ดังนี้ 
  1. มุ่งมั่นวิชาการ ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่ศิษย์ 
คือ 1) ศาสตร์ที่จะสอนครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่ จะถ่ายทอดจากหนังสือ เอกสาร 
วารสารตามสื่อต่างๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ๆ ข้อค้นพบที่มีความรู้ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ 2) ศาสตร์การสอนแม้ครูจะมีความรู้ดี ในศาสตร์สาขาที่ชำนาญ หากครูยังขาดความรู้เรื่อง
การถ่ายทอดวิชาเหล่านั้น จำเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้าให้ทันต่อความก้าวหน้า 3) ศาสตร์การ
พัฒนาคนโดยที่อาชีพครู เป็นอาชีพที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และการ
ดำรงตนให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา 
  2. รักการสอน ครูต้องศรัทธาต่อวิชาชีพของตน มีความรัก พัฒนาการสอนให้น่าสนใจ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เรียนด้วยความสุข 
  3. อาทรศิษย์ ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้
เกียรติ ยอมรับในความแตกต่างและไม่ดูถูกลูกศิษย์ 

 

  143 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ, คูม่ือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครู
ผู้ช่วย, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://drive.google.com/drive/folders/1K_k6qLfPK01aI7-D2HNp8T8AiJ1cikE2 
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  4. คิดดี ครูต้องมีความคิดที่ดี ที่เป็นบวกต่อศิษย์ การสอนวิชาชีพต่อสถาบัน และเพื่อน
ร่วมงาน ให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด ครูต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. มีคุณธรรม คุณธรรมมีความจำเป็นต่อวิชาชีพครู ได้แก่ ความยุติธรรมด้านการสอน การ
ประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จ มีความอดทน เสียสละ และมีหลักศาสนายึด
เหนี่ยวจิตใจ รู้จักประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม 
  6. ช้ีนำสังคม ครูต้องช่วยช้ีนำสังคม ทำตนเป็นแบบอย่าง เช่น เรื่องของขยะสิ่งแวดล้อม และ
การประหยัดพลังงาน ทั้งการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และการช่วยนำสังคมให้เป็น
สังคมที่เอื้ออาทรสมานฉันท์ 
  7. อบรมจิตใจ ครูต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรมตักเตือนสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติดี ดำรงอยู่ใน
ศีลธรรม ปลูกฝังจิตใจให้ศิษย์มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ 
  8.ใฝ่ความก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่
ชุมชน ครูจะต้องทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สังคม และประเทศชาติ 
  9. วาจางาม คำพูดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้เรียน 
เกิดกำลังใจ มีความมุมานะ ครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ จูงใจและส่งเสริมทาให้ศิษย์
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและถูกต้อง 
  10. รักความเป็นไทย ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย ธำรงไว้ให้มั่นคง แม้ว่า
เทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกล รับรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ก็ตาม แต่อัตลักษณ์เฉพาะ
ของคนในชาติ เช่น เรื่องของความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ควรช่วยกันสืบสานส่งเสริม  และ
ธำรงไว้เพื่อทาให้เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ 
  สำนักงานเลขาธิการครุสภา กล่าวถึง ครูที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นสิ่งที่ทุกคน
ปรารถนา การเป็นครูไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากพรสวรรค์หรือสิ่งที่เกิดมาพร้อมความเป็นครูในตัวแต่บุคคลที่
เป็นครูต้องมีความรักในอาชีพครู มีความรักนักเรียนของตน มีความยินดีและพร้อมช่วยเหลือนักเรียน
ของตนอย่างไรก็ดี จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น “ครูไทยที่คนไทยอยาก
ได้” พบว่า ลักษณะที่คนไทยต้องการให้ครูไทยมีและเป็นสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ 1) ต้องการครูที่มี
จรรยาบรรณในความเป็นครู 2) ครูที่มีความรู้ความสามารถ 3) ครูที่ให้ความเอาใจใส่กับเด็ก ซึ่งแสดง
ว่าประชาชนมองว่าครูยังขาดแคลนในประเด็นทั้ง 3 นี1้44 
  สรุปได้ว่า ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษามีการทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบัติงานหรือภารกิจของสถานศึกษา ครูผู้สอนมีการการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การฝึก การพัฒนาทักษะต่างๆ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ นอกเหนือจากการ
สอนและการอบรม   

 

  144 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ 
วางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 
2554), 288-289. 
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  6. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring of student 
progress)  
  การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ ำเสมอ (Frequent monitoring of 
student progress) คือการใช้เวลาในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ินักเรียนเป็นรายบุคคล และมีโปรแกรม
เพื่อการช่วยเหลือ แนะนำนักเรียนเป็นรายบคุคล เพื่อนำผลมาปรับปรุงต่อไป การหมั่นฝึกฝนจะส่งผล
ให้นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้าอยู่เป็นประจำจะช่วยให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อใช้ปรับปรุงเพิม่ผลการทำงานก่อนที่เวลาน้ันจะจบลงข้อมูลจากความก้าวหน้านี้จะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงในส่วนใดหรือสิ่งใดบ้าง การประเมินความก้าวหน้า 
(Formative evaluation) เป็นการประเมินผลที่มีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ที่สะท้อนจุดเด่นและจุดบกพร่องในการดำเนินงาน ผลการประเมินสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน ในขณะการดำเนินงานยังไม่
สิ้นสุดการประเมินความก้าวหน้าจะกระทำในระหว่างที่มีการดำเนินงาน หรือโครงการและให้ข้อมูล
เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ 1) การประเมินผลก่อน
การดำเนินงาน การประเมิน ผลนักเรียนก่อนการเรียนการสอนเป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพ
การดำเนินงานของหน่วยงาน การประเมินข้ันน้ีเป็นการประเมินบริบท (context evaluation) หรือ
การประเมินความต้องการ (need assessment) จำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 2) การประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินผลนักเรียนระหว่างที่กำลังมีการ
จัดการเรียนการสอนอยู่  เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานการประเมิน
ความก้าวหน้า (formative evaluation) หรือประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ
ประเมินที่เกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ 3) การประเมินผลหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน เช่น การประเมินเพื่อ
ตัดสินการเลื่อนช้ันของนักเรียน การประเมินสรุปผล (summative evaluation) หรือการประเมิน
ผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินที่เกิดข้ึนตอนนี้ การประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนเมื่อผู้สอนกำหนดตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถตามที่กำหนดไว้ใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของการประเมินผลการเรียนการสอนในการ
ตรวจสอบและตัดสินว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ผู้สอนสามารถกลับไปพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อด ำเนินการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป145 
  สรุปได้ว่า การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน หมายถึง ครูผู้สอนสามารถปรับปรุง
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหารสนับสนุนให้จัดตั้งโปรแกรมเพื่อการช่วยเหลือแนะนำ

 

  145 อุทุมพร จามรมาน, การควบคุม การวัดประเมินผล และการจัดการความรู้ (กรงุเทพฯ: 
โรงพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 25-26. 
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นักเรียนเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนนำผลการดำเนินกิจกรรม หรือผลการประเมินจากโปรแกรมมาใช้ใน
การพัฒนานักเรียน รายงานความก้าวหน้าของนักเรียนต่อผู้บริหารและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง   
 7. ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school relations) 
  ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Positive home-school relations) คือ การที่จะ
ส่งเสริมให้ผูป้กครองร่วมสนับสนุนในภารกิจและกจิกรรมของโรงเรียนเป็นสำคัญ และช่วยเหลือส่วนที่
ทำให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ินักเรียนดีข้ึน ผู้ปกครองส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและช่วยให้บรรลุเป้าหมาย การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นซึ่งอาจ
เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อมเพื่อตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร  และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา146 โดยภารกิจการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้เพราะประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งมีเทคนิควิธีการอีกหลายวิธีการที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เช่ือได้ว่าการปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน หากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ไดท้ำหน้าที่ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองเป็นกลุม่
พลังที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นผู้สร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีความทันสมัย เป็นผู้ผลักดันให้โครงการต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูผู้สอน ให้มีความมั่นใจ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ เกิดข้ึนจากแนวความคิดของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อสถานศึกษาและชุมชนที่อยู่อย่าง
แน่นอน และผู้ที่ได้รับประโยชน์สงูสดุย่อมเป็นนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองทุกคน เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถาบันของชุมชน เพื่ออบรมสั่งสอนใหแกบุตรหลาน
ของชุมชนนั้น ๆ เมื่อเด็กจบออกมาตองใชชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงควรมีสิทธิที่จะ
รับรูและมีสวนไดแ้ละสวนเสียจากผลผลิตของสถานศึกษา จึงเป็นหนาที่ของชุมชนที่จะเขามามีสวน
ร่วมในการดำเนินการของสถานศึกษาตามบทบาทหนาที่ที่มีขอผูกพันระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 
โดยบทบาทของชุมชนในการมีสวนร่วมในการจัดการศึกษา มีดังนี้ 1) การมีสวนร่วมในการจัดและส
งเสริมกระบวนการเรียนรูของผู้เรียนทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษา รวมทั้งการเปน็แหล่งเรียนรูต่าง ๆ 2) 
กำหนดนโยบายเป้าหมายในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 3) การประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา ร่วมสร้างความรูความเขาใจ และเจตคติที่ ถูกตองแกผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ นําไปสู่การมีสวนร่วมในการปฏิบัติ และ 4) การตรวจสอบการจัดการศึกษา เป็นการ
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครู

 

  146 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม: 
เทคนิควิธีและการนำไปสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา, 2560), 9-19.  
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และนักเรียน การปรับปรุงบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริหารและการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา147  
  สรุปได้ว่า การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครอง และบุคลากรใน
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมสนับสนุน
ในภารกิจและกิจกรรมของสถานศึกษา ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือในส่วนต่าง  ๆ ของสถานศึกษา
อย่างสม่ำเสมอ และผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้ดีข้ึน   
  จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ได้มีผู้กล่าวไว้หลาย
ท่าน สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาถือเป็นตัวบ่งช้ีความสำเร็จในการบริหารและการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) ที่ได้
กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษามี 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย (a safe and orderly environment) 2) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (a clear 
school mission) 3) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ ( instruction leadership) 4) ความคาดหวังที่สูง (a 
climate of high expectation) 5) ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (high time on task)  6) การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring of student progress) และ 7) 
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school relations)148 มาเป็นแนวทางใน
การศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

  147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 
(กรงุเทพฯ: แม็ทช์พอยท์, 2562), 20-24. 
  148 Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts & Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 308. 
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ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 135 
แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 3 อำเภอ ที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มี
โรงเรียน 57 แห่ง อำเภอบางปลาม้ามีโรงเรียน 47 แห่ง และอำเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียน 31 แห่ง 
จำแนกได้ดังนี้  
  1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 57 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง  
2) โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม  
3) โรงเรียนวัดพันตำลึง  
4) โรงเรียนวัดวังพระนอน  
5) โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  
6) โรงเรียนวัดอุทุมพราราม  
7) โรงเรียนวัดอู่ยา 
8) โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิตะวันตก 
9) โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิตะวันออก 
10) โรงเรียนวัดประชุมชน  
11) โรงเรียนวัดโพธ์ิท่าทราย 
12) โรงเรียนวัดศีรษะเกษ  
13) โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
14) โรงเรียนบ้านหนองบอน 
15) โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
16) โรงเรียนวัดเขาดิน 
17) โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
18) โรงเรียนวัดแก้ว  
19) โรงเรียนวัดคันทด 
20) โรงเรียนวัดมเหยงคณ์  
21) โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
22) โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 
23) โรงเรียนวัดพร้าว 
24) โรงเรียนวัดพิหารแดง 
25) โรงเรียนวัดลาดตาล 
26) โรงเรียนวัดวรจันทร์  
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27) โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
28) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  
29) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 
30) โรงเรียนบ้านดอนโพ 
31) โรงเรียนบ้านหนองขาม 
32) โรงเรียนวัดจำปี 
33) โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 
34) โรงเรียนวัดหนองโสน 
35) โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี  
36) โรงเรียนวัดสกุณปักษี 
37) โรงเรียนวัดสระประทุม  
38) โรงเรียนวัดสามทอง 
39) โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี  
40) โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์  
41) โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่  
42) โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 
43) โรงเรียนวัดพระธาตุ  
44) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
45) โรงเรียนวัดลาดกระจับ  
46) โรงเรียนวัดสวนแตง 
47) โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  
48) โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 
49) โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์  
50) โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม  
51) โรงเรียนวัดดอนตาล 
52) โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ  
53) โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 
54) โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม  
55) โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
56) โรงเรียนวัดดอนกลาง  
57) โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 

  2. อำเภอบางปลาม้า จำนวน 47 โรงเรียน ได้แก่ 
1) โรงเรียนกฤษณา  
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2) โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ 
3) โรงเรียนวัดบางเลน  
4) โรงเรียนบางปลาม้า 
5) โรงเรียนวัดชีปะขาว  
6) โรงเรียนวัดดารา 
7) โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์  
8) โรงเรียนวัดศุขเกษม 
9) โรงเรียนบางแม่หม้าย  
10) โรงเรียนบ้านรางทอง 
11) โรงเรียนวัดบางใหญ่  
12) โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 
13) โรงเรียนวัดคูบัว  
14) โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
15) โรงเรียนวัดโพธ์ิตะควน  
16) โรงเรียนวัดดาว 
17) โรงเรียนวัดดอนขาด  
18) โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  
19) โรงเรียนวัดบางจิก  
20) โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 
21) โรงเรียนวัดตปะโยคาราม  
22) โรงเรียนวัดตะลุ่ม 
23) โรงเรียนวัดโบสถ์  
24) โรงเรียนวัดสุขเกษม 
25) โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น  
26) โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 
27) โรงเรียนวัดลานคา 
28) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 
29) โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม  
30) โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 
31) โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี  
32) โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 
33) โรงเรียนวัดเสาธง  
34) โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 
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35) โรงเรียนบ้านโพธ์ิศรี  
36) โรงเรียนวัดลำบัว 
37) โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 
38) โรงเรียนวัดช่องลม  
39) โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 
40) โรงเรียนวัดทรงกระเทียม  
41) โรงเรียนวัดบึงคา 
42) โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว  
43) โรงเรียนวัดสาลี 
44) โรงเรียนวัดเสาธงทอง  
45) โรงเรียนวัดองครักษ์ 
46) โรงเรียนวัดคลองโมง  
47) โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 

  3. อำเภอศรีประจันต์ จำนวน 31 โรงเรียน ได้แก่ 
1) โรงเรียนบ้านคลองชะโด  
2) โรงเรียนวัดเกาะ 
3) โรงเรียนวัดดงข้ีเหล็ก 
4) โรงเรียนวัดดอนบุปผาราม 
5) โรงเรียนวัดบ้านกร่าง  
6) โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 
7) โรงเรียนวัดปู่เจ้า  
8) โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 
9) โรงเรียนวัดวังพลับใต้  
10) โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 
11) โรงเรียนวัดเสาธงทอง  
12) โรงเรียนบ้านหนองเพียน 
13) โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ  
14) โรงเรียนวัดเถรพลาย 
15) โรงเรียนวัดปลายนา  
16) โรงเรียนวัดพังม่วง 
17) โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส  
18) โรงเรียนวัดโพธ์ินฤมิตร 
19) โรงเรียนวัดสามจุ่น  
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20) โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณนาราม 
21) โรงเรียนบ้านคลองชะอม  
22) โรงเรียนบา้นหนองสรวง 
23) โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 
24) โรงเรียนวัดบันไดทอง 
25) โรงเรียนวัดสับปะรดเทศ  
26) โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 
27) โรงเรียนวัดยาง  
28) โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 
29) โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์  
30) โรงเรียนบ้านรางหางม้า 
31) โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  149 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบรุี เขต 1, แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 (สุพรรณบุรี เขต 1 : กลุ่มนโยบายและแผน, 2563), 1-6. 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
  ดาวนภา หัทยานนท์  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
ระดับกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติอยู่จริงในปัจจุบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะในการทำงานเป็นทีมมค่ีาเฉลี่ยสงูสดุ ทั้งนี้สมรรถนะในการ 
วางแผนและการบริหารจัดการและสมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัฒน์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดซึ่งมีค่า
เท่ากัน ส่วนสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางที่พึงประสงค์ต้องการให้ปฏิบัติใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกล
ยุทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสมรรถนะในการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2) ผลการจัดลำดับความต้องการ
จำเป็นของสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลาง ในภาพรวมพบว่า สมรรถนะในการ
ปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นลำดับสูงที่สุด ทั้งนี้สมรรถนะในการสื่อสาร มีค่าดัชนี
ความต้องการจำเป็นเป็นลำดับที่ตำ่ที่สุด150 
  ชาตรี ประสมศรี ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง 
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล และด้านการมีวิสัยทัศน์ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดคือ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรยีนให้มีเจตคติทางบวก รองลงมาคือ ด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคคล และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนตามลำดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 3) สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสทิธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคู่ที่มี
ความสัมพันธ์สูงสุด คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลการ

 

  150 ดาวนภา หัทยานนท์, “การศึกษาสมรรถนะการบรหิารของผู้บริหารระดบักลาง สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต้,” วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทีี่ 9, ฉบับที่ 3 (2557): 737. 
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เรียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะทางการบริหารการศึกษาของผูบ้รหิาร 
ด้านการมีวิสัยทัศน์151 

  ปาริฉัตร ช่อชิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง 
การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารและจูงใจ การทำงานเป็นทีม และการ
วิเคราะห์และ สังเคราะห์ตามลำดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหา
น้อยดังนี้ ความมีประสิทธิภาพและข้ันตอนการทำงานที่เช่ือถือได้ ความสัมพันธ์ของบุคลากรและ
ทรัพยากร นวัตกรรม และการปรับตัวต่อสิง่แวดล้อม ตามลำดับ สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01152 
  วิไลพร ศรีอนันต์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัด
นครปฐมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ดังนี้ สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ สมรรถนะในการสื่อสาร สมรรถนะในการ
บริหารตนเอง สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐมโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา การวางแผนกำลังคน การให้ความยุติธรรม ความมั่นคงในงาน  
การนำเข้าสู่หน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร การคัดเลือก การให้
ค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ การสรรหา และการเจรจาต่อรอง 3 ) สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง และสมรรถนะในการวางแผน และการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

  151 ชาตรี ประสมศรี, “ความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น,” วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2558): 19. 
  152 ปาริฉัตร ช่อชิต, “สมรรถนะผู้บริหารกบัประสทิธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ปที่ 8, ฉบับที่ 
2 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 80. 
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ส่วนสมรรถนะในการสื่อสารและสมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ ไม่ส่งผลต่อการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม153 
  อมรา เมฆฉาย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) 
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมีภาวะผู้นำทางวิชาการ และด้านพันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน 
อยู่ในระดับมากที่สุด นอกนั้น 5 ด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01154 
  กมลพรรณ พึ่งด้วง ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การ 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน 
โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ หลักคุณธรรมและจริยธรรมกับหลักความ  
เสมอภาค ส่วนที่คงเหลือ 8 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ หลักความเปิดเผยและโปร่งใส หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมและ 
การมุ่งเน้นฉันทามติ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบและสามารถ  
ตรวจสอบได้ และหลักการตอบสนอง ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส ำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพ  
โดยทั่วไป ความใส่ใจในงาน ความพึงพอใจในงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01155 

 

  153 วิไลพร  ศรีอนันต์, “สมรรถนะผู้บริหารทีส่่งผลตอ่การบรหิารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน
จังหวัดนครปฐม” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทีี่ 9, ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 
– กันยายน 2561): 14. 
  154 อมรา เมฆฉาย, “พฤติกรรมผู้นำของผู้บรหิารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้,” วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร ปที่ 7, ฉบับที่ 2 
(มกราคม - มิถุนายน 2560): 45. 
  155 กมลพรรณ พึ่งด้วง, “การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 15, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560): 112. 



  79 

  ปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของแบรนด์และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตลักษณ์ของแบรนด์ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) อัตลักษณ์ของแบรนด์และประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยมีลักษณะความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01156 
  กมลพรรณ วุฒิอำพล ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
1) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูบ้รหิารสถานศึกษา ภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก เรียงลำดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การระดมความคิดและการสืบค้น การถ่ายทอดจินตนาการ 
การรับรู้รายละเอียดอย่างถ่ีถ้วน การสังเคราะห์ การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการ
เปลี่ยนการทำงานเป็นเหมือนการเล่น 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ภาพรวมและรายด้านอยู่ ใน
ระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน ความ
คาดหวังที่สูง พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ภาวะผู้นำด้านวิชาการ และความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01157 

  จีรพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

  156 ปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร, “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของแบรนด์และประสิทธิผลของ
โรงเรียนทีม่ีอัตราการแข่งขันสูง สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร” 
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562): 222. 
  157 กมลพรรณ วุฒิอำพล, “ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562), ง. 
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสมรรถนะ
ประจำสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน158 

  กฤษฎา จันทา ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01159 

  ประดิษฐ ดีวัฒนกุล และคณะ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
สมรรถนะของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร ด้านความรอบรู้ทักษะใน
การบริหาร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารอย่างมืออาชีพ ทักษะการใช้ความคิดและการ
สื่อสารและความน่าเช่ือถือและหลักจริยธรรมอยู่ในระดับมากและระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร ด้านสมรรถนะ ความผูกพันต่อองค์กร การสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ การให้สิ่งจูงใจและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2) 
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร พบโมเดล
องค์ประกอบด้านทักษะการใช้ความคิดและการสื่อสารมี ค่ามากที่สุด  3) รูปแบบโครงสร้าง

 

  158 จรีพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์, “สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9,” วารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุายน 2562): 207. 
  159 กฤษฎา จันทา, “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1,” วารสารการบริหาร
การศึกษาและภาวะผู้นำ ปีที่ 5, ฉบับที่ 19 (เมษายน - มิถนุายน 2562): 190. 
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ความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรุงเทพมหานคร มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกมีค่าระหว่าง 0.174 – 0.814160 

  ณัฐธีรา มีจันทร์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ สมรรถนะการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดทิศทางของสถานศึกษา ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ศึกษาเทคนิควิธีกระบวนการต่างๆ ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สมรรถนะการร่วมแรงร่วมใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
บริหารงานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสมรรถนะ การมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีกับภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา มีการกำหนดแผนงานในการส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนออกไปสร้างความ สัมพันธ์ช่วยเหลือชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ ในการให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ161 

  ลดาวัลย์ รุ่งเรือง ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและจำแนกราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
บริการที่ดี ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและจำแนกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการ

 

  160 ประดิษฐ ดีวัฒนกุล และคณะ, “สมรรถนะของผู้บริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร,” วารสาร มจร. พุทธปญญาปริทรรศน ปีที่ 5, 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สงิหาคม 2563): 175. 
  161 ณัฐธีรา มีจันทร์, “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,” วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 5, ฉบับที่ 
3 (กันยายน– ธันวาคม 2563): 15. 
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นิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา สมรรถนะ
หลักผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05162 

  กิตติชัย เทียนไข ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ลพบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรีโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ) 
สมรรถนะของผู้บริหาร ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห ์ด้านการสื่อสารและจูงใจ และด้านการบริการที่ดี 
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรีโดย
ภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของผู้บริหาร พบว่า ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการมคีวามต้องการแตกต่าง
กัน รองลงมาคือผู้บริหารบางส่วนวางตัวไม่เป็นกลาง163 

  วิชิต แสงส ว่าง ได้ ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไป
น้อยที่สุด คือ การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการบริการที่ดี 2) ระดับ
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ ด้านปรับกระบวนการ
ทัศน์และทักษะครูไทย ด้านพัฒนาระบบบริการจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และด้านวางระบบนิเวศน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัด

 

  162 ลดาวัลย์ รุ่งเรือง, “สมรรถนะหลักของผูบ้รหิารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบรหิารงาน
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสงักัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัดนครปฐม,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 3, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2563): 6. 
  163 กิตติชัย เทียนไข, “สมรรถนะของผู้บริหารทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุร,ี” วารสารพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่าง
ยั่งยืน ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563): 49. 
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สำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ด้านที่
มีอำนาจพยากรณ์เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้าน
การพัฒนาตนเอง และด้านการบริการที่ดี ตัวแปรทั้ง 4 ร่วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.70164 

  สุทธิศักดิ์ อ่อนตะวัน ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับความสุขของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ คุณธรรมและ
จริยธรรม และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลำดับตามมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิการบริการที่ดีทำงานเป็นทีมและการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 2) ความสุขของครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามมัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ น้ำใจดี การงานดี ครอบครัวดี จิตวิญญาณดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพดี 
ผ่อนคลายดี  และสุขภาพเงินดี 3) สมรรถนะของผู้บริหารกับความสุขของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อย
ตามกัน165 
  นิธิ เรืองสุขอุดม ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1)  
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 8 ด้าน 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการบริการที่ดี ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้าน
การสื่อสารและการจูงใจ ตามลำดับ 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วม
รับผิดชอบดำเนินการ ด้านความไว้วางใจกัน ด้านความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 
ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการกระจาย

 

  164 วิชิต แสงสว่าง, “สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการเตรียม
คนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6,” วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563): 218-219. 
  165 สทุธิศักดิ์ อ่อนตะวัน, “สมรรถนะของผูบ้รหิารกับความสุขของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), ง.  
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อำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ และด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน
ร่วมกัน และ 3) สมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในระดับสูง166 
  พัชชานันท์ โภชฌงค์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ ในระดับมาก 4 ด้าน โดย
เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  เป้าหมายขององค์การ เครือข่ายของการ
ติดต่อสื่อสาร แบบของความเป็นผู้นำ ความซับซ้อนของระบบ ยกเว้นด้านขนาดและโครงสร้างของ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยอยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ด้านดังนี้ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และลำดับสุดท้ายคือ ความสามารถในการ
ผสมผสาน 3) บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01167 
  วิไลลักษณ์ เสรึตระกูล ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน แต่ภาวะผู้นำด้านการสร้างบารมีไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 2) ภาวะผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียน และด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน แต่ภาวะผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญามีอิทธิพล
ทางลบต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีเจตคติทางบวก168 
  พอรุ้ง แสงนวล ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความเสี่ยงของ

 

  166 นิธิ เรืองสุขอุดม, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการบรหิารแบบมสี่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1” วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน ์ปีที่ 9, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563): 201. 
  167 พัชชานันท์ โภชฌงค์, “บรรยากาศองค์การกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3,” วารสารศิลปากรศกึษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563): 174. 
  168 วิไลลักษณ์ เสรึตระกลู, “ภาวะผู้นำของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้,” Veridian E-Journal ปีที่ 12, ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2562): 928. 
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โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ดังนี้ การจัดการและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรายงาน
และติดตามผล การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง และการกำหนดวัตถุประสงค์ 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ดังนี้ การจัดการคุณภาพของโรงเรียนโดยรวม ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 3) การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01169 
  จุฑามาศ ดีแป้น ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้  การกำหนดปัญหา การตัดสินใจ การปฏิบัติตามการตัดสินใจ และการ
ประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ และอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน ดังนี้ การค้นหา
ทางเลือก และการประเมินทางเลือกตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจในการ
ทำงาน ผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพโดยทั่วไป การปฏิบัติงาน และอัตราการมาเรียนตามลำดับ 3) การ
ตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตาม
กัน170  
  อชิรญาณ์ แย้มทับ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถทางภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถทางภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) 

 

  169 พอรุ้ง แสงนวล, “การบริหารความเสี่ยงกบัประสทิธิผลของโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9” วารสารศิลปการจัดการ ปีที่ 4, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 
2563): 673. 
  170 จุฑามาศ ดีแป้น, “การตัดสินใจของผูบ้รหิารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุี” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปทีี่ 10, ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2564): 14. 
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ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสามารถทางภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี มีความสัมพันธ์
กันเชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความสามารถทางภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ได้แก่ ด้านการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตo 
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และด้านความไวทางจริยธรรม โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อย
ละ 63.10171 
  จุรีรัตน์ ม่วงนา ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ด้าน คือ มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรม และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ การ
จัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล การบริหารทรัพยากรในองค์การ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี
ประสิทธิผล และการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย คือ คุณภาพโดยทั่วไป ความใส่ใจในงาน ความพึงพอใจในการทำงาน การลดอัตรา
การลาออกกลางคัน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01172 
  สุภวัช เชาวน์เกษม ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการ
เรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการปรับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่การเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ด้านการสร้าง
โอกาส ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างภาพลักษณ์ ด้านการสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน 2) ประสิทธิผลโรงเรยีน องค์ประกอบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจาก

 

  171 อชิรญาณ์ แย้มทบั, “ความสามารถทางภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร,ี” 
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปทีี่ 12, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563): 188. 
  172 จรุีรัตน์ ม่วงนา, “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2563), ง. 
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มากไปหาน้อย คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ ด้านการแข่งขัน รองลงมาคือ ด้านการ
สร้างสรรค์ ด้านการร่วมมือ ส่วนด้านที่มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในล ำดับสุดท้าย คือ ด้านการควบคุม 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01173 
  บัญชา พิพัฒนมงคลกิจ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติทางบวก 
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และ 3) การบริหารสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
สถานศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ร้อยละ 47.70174 
  วิบูลอร นิลพิบูลย์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ทั้งภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความยึดมั่นผูกพัน 
ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน การไว้วางใจกัน และการตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) 
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ทั้งภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียน 
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

 

  173 สุภวัช เชาวน์เกษม, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจทิัลของผู้บรหิารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,” Educational 
Management and Innovation Journal ปีที่ 3, ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563): 85-86. 
  174 บัญชา พิพฒันมงคลกจิ, “การบริหารสถานศึกษาที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3,” คุรุสภาวิทยาจารย์ ปีที่ 
1, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563): 41. 
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01175 
  ณัฐสุดา ตะเภาพงษ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การ
บริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณตามลำดับ ขณะที่ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
ด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก ด้านความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครู ตามลำดับ 
โดยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05176 
  เอกชัย มดแสง ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการทำงานเป็นทีม รองลงมา คือด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และด้านการบริการที่ดี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านพัฒนาตนเอง 2) ผลการ
เปรียบเทียบความเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีเพศและ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุ และตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความเห็น

 

  175 วิบูลอร นิลพิบลูย์, “การบรหิารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุีเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), ง. 
  176 ณัฐสุดา ตะเภาพงษ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรเีขต 1,” Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat 
University ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563): 16. 
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เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05177 
  วรวรรณ บำรุงชน ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ปัจจัยด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และ
ปัจจัยด้าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู และปัจจัยด้านแรง จูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน กับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ทุกปัจจัย
มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ทั้ ง 7 ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่  นโยบายและการบริหาร ความต้องการมิตรสัมพันธ์  
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความต้องการอยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จ การกระตุ้นทางปัญญา 
รายได้และสวัสดิการ และความต้องการมีอำนาจ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณของตัวแปร
พยากรณ์ รวมทั้งค่าคงที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถทำนายประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 67.7178 
  กนกพร โหงวเกิด ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะหลักของผูบ้รหิารที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับสมรรถนะหลักของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการทำงานเป็นทีม รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ด้านการบริการที่ดี ส่วนสมรรถนะหลักด้านที่มีค่าเฉลี่ยในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาตนเอง 2) 
ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา รองลงมาคือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยในอันดับสุดท้าย คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 3) สมรรถนะหลักของผู้บริหารและประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) สมรรถนะหลักของ
ผู้บริหาร ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริหารที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

 

  177 เอกชัย มดแสง, “สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง,” วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562): 
161. 
  178 วรวรรณ บำรุงชน, “ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุร,ี” วารสารราชนครินทร์ (มกราคม – มิถุนายน 
2562): 145-146. 
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ร่วมกันทำนายประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 
57.10179 
  ธนพล ใจดี ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่ม 
2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีการรับรู้ต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษกลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีการรับรู้ต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน 3) ครู ที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีการรับรู้ต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านภาวะผู้นำทางการจัดการ ด้านความเป็นเลิศส่วนบุคคล และด้าน
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย180 
   พิชญ์สินี โภชนุกูล ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ตาม
ทัศนะของครู ในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(OBECQA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
สมรรถนะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ทั้งภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบ
สมรรถนะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามอายุ เพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และวุฒิ
การศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) การใช้สมรรถนะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนให้
ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) โดยผู้บริหารควรมี
การสื่อสารที่ชัดเจน และหลากหลายรูปแบบ มีการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ นำ นวัตกรรมเทคโนโลยี
เข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ นอกจากนี้
ผู้บริหารควรมีการวางแผนกลยุทธ์ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานมีประสิทธิผล ซึ่งในทุกสมรรถนะของผู้บริหารข้างต้นมี
ความเช่ือมโยงกัน181  

 

  179 กนกพร โหงวเกิด, “สมรรถนะหลกัของผู้บริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการบรหิารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2,” Journal 
of Education Studies, Burapha University Vol.2, No.1 (January – March 2020): 47. 
  180 ธนพล ใจดี, “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่ม 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,” Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 6, 
ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2564): 68-69. 
  181 พิชญ์สินี โภชนุกลู, “การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของครู ใน
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณภาพแหง่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 15, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564): 109-110. 



  91 

  อุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
ผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาในรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การบริการที่ดี การทำงานเป็นทีม
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาตนเอง 2) การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาใน
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปรับปรุง
ผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคนพัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นำสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความสำเร็จ สำรวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ e -learning ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผล และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้  3) สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01182 
  พิชามญช์ุ ลาวชัย ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ สมรรถนะในการ
บริหารตนเอง สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ สมรรถนะการทำงานเป็นทีม สมรรถนะ
ในการสื่อสาร สมรรถนะในการวางแผนและการบรหิารจัดการ และสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ 
2) การบริหารงานบุคคลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
เจรจาต่อรอง การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การให้ความยุติธรรม ความมั่นคงใน
งาน การวางแผนกำลังคน การให้ค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา 
การสรรหา การนำเข้าสู่หน่วยงาน และการคัดเลือก 3) สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01183  

 

  182 อุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา, “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผูบ้รหิารกบัการ
บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2,” 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม  – ธันวาคม 2564): 19. 
  183 พิชามญช์ุ ลาวชัย, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการบรหิารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม,” วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปทีี่ 4, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564): 1217-1218. 
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  วัชเรศ วงษ์เฉลียง ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
เป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01184   

งานวิจัยต่างประเทศ 
  ฟาร์ฮาท (Farhat) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสำรวจความ
คิดเห็นของคุณครู นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่กำหนด
ประสิทธิผลของโรงเรียน 2) คุณครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
โรงเรียน 3) ตัวแปรที่สามารถนำมาปรับปรุงโรงเรียนคืออะไร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 ประการ คือ สภาพแวดล้อมโรงเรียน การบริหารจัดการ ความเป็นมือ
อาชีพ และคุณภาพที่เกี่ยวกับโรงเรียน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด คือ ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่ได้ผลดีของการบริหารงานนั้น
ต้องมีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโรงเรียน ส่วนสภาพแวดล้อม เช่น 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ห้องเรียน เป็นต้น ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การศึกษามี
คุณภาพ โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จนั้นผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำที่ดีและคุณลักษณะที่ดีในการ
บริหารงาน จะเห็นว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโครงสร้างที่ทำให้
โรงเรียนเกิดประสิทธิผลที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ความเป็น
มืออาชีพ การบริหารจัดการ และคุณภาพ185 
  มากูลอด (Magulod) ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านประสิทธิผลของโรงเรียน และผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชนที่ได้รับคัดเลือก เพื่อศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อการวาง
แผนการจัดการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาทั้งเอกชนและโรงเรียนของรัฐอยู่ในระดับดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามการทดสอบความแตกต่าง
ได้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนของรัฐมีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่แน่นแฟ้นกว่าโรงเรียน
เอกชน และในแง่ของระดับผลการดำเนินงานโรงเรียนของรัฐมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าโรงเรียน
เอกชนในช่วงสามปีที่ผ่านมา ที่สำคัญคือยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากระหว่างประสิทธิผลของ

 

  184 วัชเรศ วงษ์เฉลียง, “ธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร,ี” วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 4, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564): 1188-1189. 
  185 Saleem Farhat, “Determinants of School Effectiveness: A Study at 
Punjablevel” (University of Education Lahore, 2012), 248.   
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โรงเรียนและผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนพบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ 
มีอิทธิพลต่อโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถช่วยรัฐบาล
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม186 
  ลอยซ์ (Loyce) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำทางการสอนของครูใหญ่เพื่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐโอโย ประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในการจัดอันดับค่าเฉลี่ยของครูใหญ่และครูในการประยุกต์ใช้แนวทางการ
นิเทศการสอนของครูใหญ ่เพื่อเพิ่มประสทิธิผลของโรงเรยีนมัธยมศึกษาในรัฐโอโย ประเทศไนจีเรีย ซึ่ง
จากผลการวิจัยนั้นพบว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนควรติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู  และการ
ปฏิบัตติามปฏิทินการสอนของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสอนของ
ครู187 
  เซียวจู และคณะ (Xiaoju and others) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยช้ีให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในเชิงบวกระหว่างวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีต่อความพึงพอใจในงานของ
ครู และประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีต่อความพึงพอใจในงานของครูบางส่วน นอกจากนี้ยังพบว่า
วัฒนธรรมของโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอีกด้วย188 
  คารอล (Carol) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะในการจัดการของผู้บริหารสำหรับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอินูกู ประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่
มบีริการให้คำปรึกษาแก่นักเรยีนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของพวกเขา ขาดการสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักเรียนเพื่อเพิ่มแรงจงูใจในการเรยีนรูร้่วมกันของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการให้คำแนะนำว่าควรรวม

 

  186 Gilbert C. Magulod, “Factors of School Effectiveness and Performance of 
Selected Public and Private Elementary Schools: Implications on Educational 
Planning in the Philippines,” Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research 5, 1 
(February 2017): 73-83. 
  187 Onyali Loyce Chiedozie, “Principals' Application of Instructional Leadership 
Practices for Secondary School Effectiveness in Oyo State,” Journal of the Nigerian 
Academy of Education 13, 1 (May 2017): 32-44. 
  188 Duan Xiaoju and others, “School Culture and School Effectiveness: The 
Mediating Effect of Teachers’ Job Satisfaction,” International Journal of Learning, 
Teaching and Educational Research 17, 5 (May 2018): 15-25. 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้พวกเขา
สามารถพัฒนานโยบายที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนต่าง ๆ ได1้89 
  คริสเตียน และคณะ (Cristian and others) ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพใน
รอบ 10 ปีโดยศึกษาถึงปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้โรงเรียนเหล่านั้นมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนส่วนหนึ่งมาจากที่ตั้งและรายได้ของ
โรงเรียน โดยมีกระบวนการที่สำคัญทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้บริบทของท้องถ่ิน
รวมถึงจำนวนประชากรยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนมีประสิทธิผล รวมถึงตัวผู้บริหารโรงเรียน 
ครู และผู้ทำหน้าที่สอนถือเป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนไปสู่การมีประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน190 
  บาฟาดาล และคณะ (Bafadal and others) ได้ศึกษาถึงมาตรฐานสมรรถนะของหัวหน้า
สถานศึกษาในการเริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมือใหม่
จำเป็นต้องมีสมรรถนะในการเปิดกว้าง มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสนใจในงาน และความ
มั่นใจในตนเอง สมรรถนะทางสังคมที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าสถานศึกษามือใหม่คือความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวทางสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น การสื่อสาร การร่วมมือ และการ
มีส่วนร่วมทางกิจกรรมของสังคม หัวหน้าสถานศึกษามือใหม่โดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีสมรรถนะด้าน
วิสัยทัศน์ทางการเรียนรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ทาง
ชุมชนของสถานศึกษา191 
  โกมาลาซารี และคณะ (Komalasari and others) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหาร
จัดการของผู้บริหารในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการบริหาร
จัดการของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอลายซ์ จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศ

 

  189 Carol Obiageli Ezeugbor, “Administrators’ Managerial Competencies for 
Sustainable Human Resource Management in Secondary Education in Enugu State, 
Nigeria,” European Journal of Education Studies 4, 3 (2018): 21-30. 
  190 Cristian Bellei and others, “Effective schools 10 years on: factors and 
processes enabling the sustainability of school effectiveness,” An International 
Journal of Research 31, 2 (August 2019): 266-288. 
  191 Ibrahim Bafadal and others, “Standards of Competency of Head of School 
Beginners as Leaders in Learning Innovation,” Proceedings of the 5th International 
Conference on Education and Technology (ICET 2019) 12, 382 (December 2019): 
13-18. 
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อินโดนีเซียอยู่ในระดับดี โดยงานวิจัยนี้มีส่วนช่วยในการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา192 
  เปเรซ (Perez) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและประสิทธิผล
ของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีความสามารถในตนเองสูงและมีความสนใจในงานสูงมี
แนวโน้มที่จะทำให้มีประสิทธิผลสูงข้ึน และความพึงพอใจภายในของงานเป็นกุญแจสำคัญที่มีอิทธิพล
มากกว่าความพึงพอใจภายนอกอย่างมีความสัมพันธ์กัน193 
  ฉี และชาง (Xie and Zhang) ได้ศึกษาเรื่อง โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จสูง: การศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้วยวิธีการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน โดย
ทำการศึกษาประสิทธิผลในโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้วิธีการเดียวกันในการพัฒนานักเรียน และมีปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดี มี
นักเรียนที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการจำนวนมากกว่า และมีเครื่องมือ รวมถึงสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า จะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ
ของนักเรียนสูงข้ึน ในขณะเดียวกันพบว่า การจัดอันดับโรงเรียนของท้องถ่ิน คุณภาพของครู และการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญ194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  192 Komalasari and others, “Principal’s Management Competencies in 
Improving the Quality of Education,” Journal of Social Work and Science 
Education 1, 2 (2020): 181-193. 
  193 Soto M. Pérez, “Factors to improve job performance and school 
effectiveness,” International Journal of Educational Management 34, 5 (2020): 
805-822. 
  194 Guihua Xie and Yangyang Zhang, “School of golden touch? A study of 
school effectiveness in improving student academic performance,” The Journal of 
Chinese Sociology 7, 7 (May 2020): 1-22. 
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สรุป                                                                          

  จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษา รวมไปถึงงานวิจัยทั้งจากในประเทศ และ 
ต่างประเทศเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารเป็นคุณลักษณะของผู้นำที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งหนึ่งๆ และเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำใหบุ้คลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งสมรรถนะเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารควรมีเพื่อใช้ในการ
บริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลและประภาพสูงสุด โดย เฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม 
(Hellriegel, Jackson, and Slocum) ได้สรุปสมรรถนะผู้บริหารไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1) สมรรถนะ
ในการสื่อสาร (communication competency) 2) สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ 
(planning and administration competency) 3) สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (teamwork 
competency) 4) สมรรถนะในการป ฏิบั ติ เชิงกลยุท ธ์ (strategic action competency) 5) 
สมรรถนะในการตระหนักรบัรูโ้ลกาภิวัตน์ (global awareness competency) และ 6) สมรรถนะใน
การบริหารตนเอง (self-management competency) ในส่วนของประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น
เป็นผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) ได้กล่าวถึง
ประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ว่ามี 7 ประการด้วยกัน คือ 1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย (a safe and orderly environment)  2) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (a clear 
school mission) 3) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ ( instruction leadership) 4) ความคาดหวังที่สูง (a 
climate of high expectation) 5) ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (high time on task)  6) การ
ตรวจส อบความก้ าวห น้ าขอ งนั ก เรีย น  ( frequent monitoring of student progress) 7) 
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school relations) 
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บทท่ี 3 
การดำเนนิการวิจัย 

 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดย
ใช้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 103 แห่ง 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 206 
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารตามแนวคิดของเฮลรีเกล, แจ็คสัน 
และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
ลู เนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย
กระบวนการ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

  เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
ผู้วิจัยจึงกำหนดข้ันตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นข้ันตอนการเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ 
เริ่มตั้งแต่การศึกษาปัญหา การศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง สืบค้นจากตำราเอกสาร ข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้งงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลในการ
จัดทำโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อเสนอขออนุมัติโครงรา่งงานวิจัยจากบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ขั้นตอนท่ี 2 การดำเนินการวิจัย เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยสร้างและปรับปรุงเครื่องมือตาม
ขอบเขตของการวิจัยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วจึง
นำไปทดลองใช้ โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการหาความเช่ือมั่น แล้วนำไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่กำหนด โดยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก 
สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง 
วิเคราะห์ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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  ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นข้ันตอนการจัดทำรายงานผลการวิจัยเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง เพื่อจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง
กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non – experimental 
case study) ซึ่งนำเสนอเป็นแผนผัง (diagram) ดังนี ้
 
 
 
 
   
 

 

 

 R   หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
 X   หมายถึง ตัวแปรที่ศกึษา 
 O หมายถึง ข้อมลูได้จากการศึกษา 

ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 135 แห่ง จำแนกเป็นสถานศึกษาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 57 
แห่ง อำเภอบางปลาม้า 47 แห่ง และอำเภอศรีประจันต์ 31 แห่ง 

กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ

O 

 

 

R                                  X 
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มอร์แกน (Krejcie and Morgan)195 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 103 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ประเภท (stratified random Sampling) จำแนกตามอำเภอ 

ผู้ให้ข้อมูล 

  ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครู 1 คน จากจำนวนสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 103 แห่ง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 206 คน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประชากร กลุม่ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมลูจำแนกตามอำเภอ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 

สถานศึกษา สังกัด 
สพป.สุพรรณบุรี  

เขต 1 

ประชากร 
(แห่ง) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(แห่ง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

รวม 
(คน) 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาหรือ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

ครู 

อำเภอเมืองสุพรรณบรุ ี 57 43 43 43 86 
อำเภอบางปลาม้า 47 36 36 36 72 
อำเภอศรีประจันต์ 31 24 24 24 48 

รวม 135 103 103 103 206 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานในปัจจุบัน และประสบการณ์ในตำแหน่ง
ปัจจุบัน 
  2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
แนวคิดของของเฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) ประกอบด้วย
สมรรถนะ 6 ประการ ดังนี้ 

 

  195 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for 
Researh activities,” Journal for Education and Psychological measurement, no. 3 
(November 1970): 608. 
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   2.1 สมรรถนะในการสื่อสาร (communication competency: X1) หมายถึง 
ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ใช้ทักษะการสื่อสารด้านการพูดและตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การเขียนได้ชัดเจน ตรง
ประเด็นและตอบสนองวัตถุประสงค์ตามที่องค์การต้องการด้วยการรับฟังและการแสดงออกของ
ท่าทางที่สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง มีการจัดประชุมและนำเสนอข้อมูล โดยเลือกใช้สื่อและเทคนิควิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้        
    2 .2 ส ม รรถน ะใน ก ารวา งแผ นแล ะก ารบ ริห ารจั ด ก า ร  (planning and 
administration competency: X2) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแก้ปัญหา นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยมีการวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญ
ของงาน และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดสรรทรัพยากรและบริหาร
การเงินและงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้และภายในเวลาที่กำหนด  
    2.3 สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (teamwork competency: X3) หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่จะต้องกำหนดเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมอบหมายงาน
ให้แก่สมาชิกแต่ละคนอย่างเหมาะสม สามารถสรา้งบรรยากาศในการทำงานที่เกือ้กูลกัน เกิดแรงจูงใจ
ให้ร่วมกันทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ของทีมได้   
   2.4 สมรรถนะในการปฏิบัติ เชิงกลยุทธ์ (strategic action competency: X4) 
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์การและปรับโครงสร้างของการ
ทำงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีความเข้าใจในภารกิจขององค์การอย่าง
ถ่องแท้ โดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติการโดยใช้หลักการบริหารโครงการ การควบคุมติดตามและการ
ประเมินผลกลยุทธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เป็นรูปธรรม  
   2.5 สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ (global awareness competency: X5) 
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ องค์การ
จำเป็นต้องใช้บุคลากรและทรพัยากรต่าง ๆ  จากต่างประเทศมากข้ึน สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ 
ของโลก และผลกระทบต่อโลกที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีความรู้และความเข้าใจ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่าน้ันได้อย่างกลมกลืน  
   2.6 สมรรถนะในการบริหารตนเอง (self-management competency: X6) 
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการรู้จักตัวตนของตนเอง มีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจใน
การทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทุ่มเทและทำงานหนักเพื่อให้งานสำเร็จ อดทนกับอุปสรรค และ
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สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์เมื่อต้องประสบกับความล้มเหลว สามารถสร้างความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว รู้บทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อองค์การ ต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) ดังนี ้
  3 .1  ส ภ าพ แวด ล้ อ ม เป็ น ระ เบี ย บ แล ะป ล อ ด ภั ย  (a safe and orderly 
environment: Y1) หมายถึง การจัดให้บรรยากาศ สถานที่ของสถานศึกษาเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สนับสนุนการเรียนรู้และไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ และมีการดูแล
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ภายในสถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เพียงพอต่อนักเรียน 
รักษาสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีสังคมที่ดี และมีความเป็นประชาธิปไตย มีบรรยากาศที่อบอุ่น 
ครูผู้สอนและบุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงาน นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อการเรียน  
   3.2 พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (a clear school mission: Y2) หมายถึง  
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทั้ งหมดในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก ำหนดภารกิจของ
สถานศึกษา พันธกิจมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา บุคลากร
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สามารถรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ   
   3.3 ภาวะผู้นำด้านวิชาการ ( instruction leadership: Y3) หมายถึง ผู้บริหารมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านการจัดการ
สอน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสอนเป็นอย่างดี มีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มี
วิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัย และการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ   
   3.4 ความคาดหวังที่สูง (a climate of high expectation: Y4) หมายถึง ผู้บริหาร
และครูผู้สอนส่งเสริมใหน้ักเรียนได้เรยีนรู้ในทกัษะต่างๆ ที่จำเป็น ครูผู้สอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ควบคู่กับการสอนด้านวิชาการ ครูผู้สอนสามารถแสดงออกถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นให้
นักเรียนเห็นได้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ผู้สอนมีความคาดหวังสูงต่อการถ่ายทอดให้นักเรียนบรรลุผลในการเรียนการสอน   
   3.5 ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (high time on task: Y5) หมายถึง บุคลากรของ
สถานศึกษามีการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานหรือภารกิจของสถานศึกษา ครูผู้สอนมีการก ารวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึก การพัฒนาทักษะต่างๆ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถ
ปฏิบัติงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอนและการอบรม   
   3.6 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring of student 
progress: Y6) หมายถึง ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร
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สนับสนุนให้จัดตั้งโปรแกรมเพื่อการช่วยเหลือแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนนำผลการ
ดำเนินกิจกรรม หรือผลการประเมินจากโปรแกรมมาใช้ในการพัฒนานักเรียน รายงานความก้าวหน้า
ของนักเรียนต่อผู้บริหารและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง   
   3.7 ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school relations: Y7) 
หมายถึง ผู้ปกครอง และบุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมสนับสนุนในภารกิจและกิจกรรมของสถานศึกษา ผู้ปกครองให้ความ
ช่วยเหลือในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้ดีข้ึน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานในปัจจุบัน และประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร (Xtot) ตามแนวคิดของของเฮลรี
เกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ ประกอบด้วย 1) 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1) 2) สมรรถนะในการวางแผนและการบรหิารจัดการ (X2) 3) สมรรถนะใน
การทำงานเป็นทีม (X3) 4) สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4) 5) สมรรถนะในการตระหนักรับรู้
เรื่องโลกาภิวัตน์ (X5) และ 6) สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6) 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) ตามแนวคิดของ     
ลู เนนเบิ ร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) รวมทั้ งสิ้ น  42 ข้อ ประกอบด้ วย              
1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (Y1) 2) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 3) 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3) 4) ความคาดหวังที่สูง (Y4) 5) ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5) 6) การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y6) และ 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7) 
  โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดลำดับคุณภาพ โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)196 โดยผู้ วิจัยกำหนดค่า
น้ำหนัก ดังนี้ 
   ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
   ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

 

  196 Rensis Likert, New Patterns of Management (Tokyo: McGraw – Hill Book 
company, 1961), 73-74. 
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   ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
   ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
   ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือ  โดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วจึงปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือภายใต้การให้
คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นตอนท่ี 2 ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ของเครื่องมือ 
โดยนำเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน จำนวน 5 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
โดยใช้เทคนิค IOC (Index of item objective congruence) โดยค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00 จากนั้นจึงนำเครื่องมือที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วมาปรับปรุงและจัดทำเป็นฉบับ
ทดลองใช้ 
  ขั้นตอนท่ี 3 นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษาที่ไม่ได้
เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 แห่ง รวม 30 ฉบับ 
 ขั้นตอนท่ี 4 นำเครื่องมือฉบับทดลองใช้ที่ได้รับกลับคืนมาคำนวณหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach)197 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 
0.983 2) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 3 เท่ากับ 0.966 และ 3) ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.987   
  ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้สมบูรณ์และนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยทำหนังสือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จัดทำหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

  197 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological testing, (New York: Harper & 
Row, 1974), 161. 
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เขต 1 ในการทำหนังสือขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
  2. ผู้ วิจัยดำเนินการจัดส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเองสำหรับ
สถานศึกษาที่สามารถดำเนินการได้ และส่งคืนทางไปรษณีย์หรือใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google 
form) สำหรับสถานศึกษาที่ไม่สะดวกในการเดินทาง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. ตรวจการให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
3. นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

  เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อคำถาม 
การวิจัยที่ตั้งไว้ในตอนต้น ผู้วิจัยจึงใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ความถ่ี 
(frequency: 𝑓) และร้อยละ (percentage: %) 
  2. การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 
mean: �̅� ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) แล้วนำค่ามัชฌิมเลขคณิต ไป
เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)198 ดังนี ้
   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

  198 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall, 1970), 
190 
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  3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) โดยมี ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ดังนี้ 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.00 ถึง 0.29 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.30 ถึง 0.69 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.70 ถึง 1.00 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  199 Dennis E. Hinkle, William Wiersma, and Stephen G. Jurs, Applied Statistics 
for the Behavior Sciences, 4th ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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สรุป 

  การวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีแผน
แบบการวิจัยลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non – 
experimental case study) ใช้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 103 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษา
ละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 
คน และครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 206 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารตาม
แนวคิดของเฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) และประสิทธิผล
ของสถานศึกษาตามแนวคิดของ ลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ความถ่ี (frequency: 𝑓) ร้อยละ (percentage: %) มัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic mean: �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 103 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครู 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 206 คน ซึ่งผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 206 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย จำแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครู 1 คน จากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 103 แห่ง 
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 206 คน การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน โดยใช้ความถ่ี 
(frequency: 𝑓) และร้อยละ (percentage: %) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
76 
130 

 
36.89 
63.11 

รวม 206 100 
2. อายุ 

20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

 
29 
55 
57 
61 
4 

 
14.08 
26.70 
27.67 
29.61 
1.94 

รวม 206 100 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
70 
125 
11 

 
33.98 
60.68 
5.34 

รวม 206 100 
4. ตำแหน่งปัจจุบัน 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

ครู 

 
103 
103 

 
50.00 
50.00 

รวม 206 100 
5. ประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน 

1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
20 ปีข้ึนไป 

 
43 
64 
43 
25 
31 

 
20.87 
31.07 
20.87 
12.14 
15.05 

รวม 206 100 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.11 เพศชาย จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง  
51 – 60 ปี มีมากที่สุด จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67 อันดับสาม คือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.70 อันดับสี่ คือ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 และ
อันดับสุดท้าย คือ อายุ 60 ปีข้ึนไป จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.94 ระดับการศึกษาสูงสุดของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาโท จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 60.68 รองลงมา 
คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.98 และอันดับสุดท้าย คือ ระดับปริญญาเอก 
จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนเท่ากัน คือ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู จำนวนตำแหน่ง
ละ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี 
มากที่สุด จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.07 รองลงมามีจำนวนเท่ากัน คือ ระหว่าง 1 – 5 ปี และ
ระหว่าง 11 – 15 ปี จำนวนช่วงละ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74 อันดับที่สาม คือ 20 ปีข้ึนไป 
จำนวน 31 คน คิดเป็น 15.05 และอันดับสุดท้าย คือ ระหว่าง 16 – 20 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.14 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อตอบคำถามของการวิจัยข้อที่  1 สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด ผู้วิจัย
วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) ของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทั้งในภาพรวม และจำแนกรายด้าน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 
แห่ง ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 206 คน โดยนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Xtot) 

(n = 103) 

ด้าน 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 (Xtot) 

�̅� S.D. ระดับ 

1 สมรรถนะในการสื่อสาร (X1) 4.77 0.26 มากที่สุด 
2 สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (X2) 4.21 0.60 มาก 
3 สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3) 4.14 0.65 มาก 
4 สมรรถนะในการปฏิบัตเิชิงกลยุทธ์ (X4) 4.13 0.60 มาก 
5 สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ (X5) 4.15 0.65 มาก 
6 สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6) 4.13 0.69 มาก 

รวม (Xtot) 4.25 0.50 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Xtot) อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.50) และ
เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะในการสื่อสาร 
(�̅� = 4.77, S.D. = 0.26) และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ  (�̅� = 4.21, S.D. = 0.60) 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์  (�̅� = 4.15, S.D. = 0.65) ด้าน
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (�̅� = 4.14, S.D. = 0.65) ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (�̅� 

= 4.13, S.D. = 0.60) และด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง (�̅� = 4.13, S.D. = 0.69) ตามลำดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.26 – 0.69 ซึ่งหมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
  เมื่อวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำแนกเป็นรายด้าน โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: 
�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) จะได้ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 4 – 9  
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการสือ่สาร (X1) 

(n = 103) 

ข้อ สมรรถนะในการสื่อสาร (X1) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารสามารถพูดสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และเหมาะสม 

4.83 0.45 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารสามารถเขียนสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และเหมาะสม 

4.82 0.49 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารสามารถรบัฟังข้อมูลหรอืสารได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

4.77 0.52 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารสามารถแสดงออกด้วยกริิยาท่าทางและน้ำเสียง
ที่เหมาะสมกบับุคคล เวลา และสถานการณ์ต่าง ๆ  

4.79 0.45 มากที่สุด 

5 
ผู้บริหารสามารถพูดจงูใจและโนม้น้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย 
ยอมรบั และคล้อยตามเพือ่บรรลุจุดมุ่งหมาย  

4.71 0.61 มากที่สุด 

6 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้สือ่เทคโนโลยี และเทคนิค
วิธีการในการสือ่สารได้อย่างเหมาะสม 

4.78 0.49 มากที่สุด 

7 
ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำการประชุม หรืออภิปรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.76 0.52 มากที่สุด 

8 
ผู้บริหารสามารถนำข้อมลู และข้อสรปุจากการประชุม
หรืออภิปรายมานำเสนอต่อผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.73 0.56 มากที่สุด 

9 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารด้วยหลักเหตผุล
และความถูกต้อง 

4.77 0.55 มากที่สุด 

10 
ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรอง เพือ่ขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ 

4.73 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.26 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 4 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 
4.77, S.D. = 0.26) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  โดย
เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสามารถพูดสื่อความหมายได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสม (�̅� = 4.83, S.D. = 0.45) ผู้บริหารสามารถเขียนสื่อความหมายได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสม (�̅� = 4.82, S.D. = 0.49) ผู้บริหารสามารถแสดงออกด้วยกิริยา
ท่าทางและน้ำเสียงที่เหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานการณ์ต่าง ๆ (�̅� = 4.79, S.D. = 0.45) 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี และเทคนิควิธีการในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.78, 
S.D. = 0.49)  ผู้บริหารสามารถรับฟังข้อมูลหรือสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (�̅� = 4.77, S.D. = 



  112 

0.45) ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง (�̅� = 4.77, S.D. = 
0.55) ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำการประชุม หรืออภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.76, S.D. = 
0.52) ผู้บริหารสามารถนำข้อมูล และข้อสรุปจากการประชุมหรืออภิปรายมานำเสนอต่อผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.73, S.D. = 0.56) ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ (�̅� = 4.73, S.D. = 0.57) และผู้บริหารสามารถพูดจูงใจและโน้มน้าวให้ผู้อื่น
เห็นด้วย ยอมรับ และคล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย (�̅� = 4.71, S.D. = 0.61) ตามลำดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.45 – 0.61 ซึ่งหมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการวางแผนและ
การบริหารจัดการ (X2) 

(n = 103) 

ข้อ สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (X2) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อวางแผน และ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.32 0.71 มาก 

2 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน 
และหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 4.30 0.74 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ 4.12 0.76 มาก 

4 
ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานตามความความถนัดและ
ความสามารถของแตล่ะบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

4.15 0.75 มาก 

5 
ผู้บริหารสามารถบริหารการเงินและงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

4.19 0.75 มาก 

6 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด 

4.22 0.73 มาก 

7 
ผู้บริหารสามารถกำกบัติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

4.20 0.72 มาก 

รวม 4.21 0.60 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.21, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
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ทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
วางแผน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (�̅� = 4.32, S.D. = 0.71) ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน และ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.30, S.D. = 0.74) ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด (�̅� = 4.22, S.D. = 
0.73) ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
(�̅� = 4.20, S.D. = 0.72) ผู้บริหารสามารถบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ (�̅� = 4.19, S.D. = 0.75) ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานตามความความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.15, S.D. = 0.75) และผู้บริหารสามารถ
จัดลำดับความสำคัญของงานได้ (�̅� = 4.12, S.D. = 0.76) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.71 – 0.76 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการทำงานเป็น
ทีม (X3) 

(n = 103) 

ข้อ สมรรถนะในการทำงานเปน็ทีม (X3) �̅� S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4.08 0.74 มาก 

2 
ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมาย บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบของทีมได้อย่างชัดเจน 

4.20 0.72 มาก 

3 
ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีมได้
อย่างเหมาะสม 

4.15 0.78 มาก 

4 
ผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มี
ความเกื้อกลูซึ่งกันและและกัน 

4.11 0.80 มาก 

5 
ผู้บริหารมีกระบวนการในการสร้างแรงจงูใจในการ 
ปฏิบัติงานแกส่มาชิกในทีม  

4.11 0.78 มาก 

6 
ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นที่
ยอมรบัของสมาชิกในทีมได ้

4.19 0.76 มาก 

รวม 4.14 0.65 มาก 

  จากตารางที่ 6 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� 
= 4.14, S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมาย บทบาท 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมได้อย่างชัดเจน (�̅� = 4.20, S.D. = 0.72) ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในทีมได้  (�̅� = 4.19, S.D. = 0.76) ผู้บริหารสามารถ
มอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีมได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.15, S.D. = 0.78) ผู้บริหารสามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน มีความเกื้อกูลซึ่งกันและและกัน (�̅� = 4.11, S.D. = 0.80) ผู้บริหารมี
กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานแก่สมาชิกในทีม (�̅� = 4.11, S.D. = 0.78) และ
ผู้บริหารสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.08, S.D. = 0.74) ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.72 – 0.80 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการปฏิบัตเิชิงกล
ยุทธ์ (X4) 

(n = 103) 

ข้อ สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัตทิี่มีประสิทธิภาพ 

4.08 0.78 มาก 

2 
ผู้บริหารสามารถปรับโครงสร้างของการทำงานของ
บุคลากรใหเ้หมาะสมกับการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดล้อม 

4.18 0.75 มาก 

3 
ผู้บริหารสามารถปรับตัวอย่างทันท่วงที เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

4.15 0.78 มาก 

4 
ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ขององค์กร 

4.09 0.82 มาก 

5 
ผู้บริหารสามารถนำหลักการบริหารโครงการมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

4.13 0.79 มาก 

6 
ผู้บริหารสามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.12 0.80 มาก 

รวม 4.13 0.60 มาก 

  จากตารางที่ 7 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.13, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถปรับโครงสร้างของการทำงาน
ของบุคลากรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (�̅� = 4.18, S.D. = 0.75) ผู้บริหาร
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สามารถปรับตัวอย่างทันท่วงที เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (�̅� = 4.15, S.D. = 
0.78) ผู้บริหารสามารถนำหลักการบริหารโครงการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.13, S.D. = 0.79) 
ผู้บริหารสามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม (�̅� = 4.12, S.D. = 0.80) ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร (�̅� = 4.09, S.D. = 0.82) และผู้บริหารสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.08, S.D. = 0.78) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.75 – 0.82 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการตระหนักรับรู้
เรื่องโลกาภิวัตน์ (X5) 

(n = 103) 

ข้อ สมรรถนะในการตระหนักรบัรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ (X5) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารสามารถปรับตัวใหส้อดคลอ้งกบักระแสโลกาภิ
วัตน์ 4.13 0.71 มาก 

2 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามของ
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ 4.17 0.74 มาก 

3 
ผู้บริหารสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทำงานเมื่อสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  

4.14 0.77 มาก 

4 
ผู้บริหารมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
และสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับวัฒนธรรมเหล่าน้ันได้อย่าง
กลมกลืน 

4.15 0.71 มาก 

รวม 4.15 0.65 มาก 

  จากตารางที่ 8 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 1 ด้านสมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.15, S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์โอกาสและ
ภัยคุกคามของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ (�̅� = 4.17, S.D. = 0.74) ผู้บริหารมีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมเหล่าน้ันได้อย่างกลมกลืน (�̅� = 4.15, S.D. = 
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0.71) ผู้บริหารสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทำงานเมื่อ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป (�̅� = 4.14, S.D. = 0.77) และผู้บริหารสามารถปรับตัวให้
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ (�̅� = 4.13, S.D. = 0.71) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.71 – 0.77 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง 
(X6) 

(n = 103) 

ข้อ สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง
ได ้

4.09 0.66 มาก 

2 
ผู้บริหารสามารถยอมรับในจุดด้อยของตนเอง และนำไป
แก้ไขปรับปรงุ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาจุดเด่นทีม่ีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

4.19 0.68 มาก 

3 
ผู้บริหารสามารถแบง่เวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัวได้
อย่างเหมาะสม 

4.11 0.76 มาก 

4 
ผู้บริหารมีความกระตือรอืร้นและมีแรงจูงใจในการ
ทำงานใหบ้รรลเุป้าหมายขององค์กร 

4.11 0.72 มาก 

5 
ผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง องค์กร และผู้ใต้บงัคับบญัชา 

4.15 0.72 มาก 

6 
ผู้บริหารสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 4.17 0.68 มาก 

7 ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  4.10 0.77 มาก 
รวม 4.13 0.69 มาก 

  จากตารางที่ 9 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� 
= 4.13, S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถยอมรับในจุดด้อยของตนเอง 
และนำไปแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งสามารถพัฒนาจุดเด่นที่มีอยู่ให้ดียิ่งข้ึน (�̅� = 4.19, S.D. = 0.68) 
ผู้บริหารสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ (�̅� = 4.17, S.D. 
= 0.68) ผู้บริหารตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และ
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ผู้ใต้บังคับบัญชา (�̅� = 4.15, S.D. = 0.72) ผู้บริหารสามารถแบ่งเวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัวได้
อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.11, S.D. = 0.76) ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (�̅� = 4.11, S.D. = 0.72) ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (�̅� = 4.10, S.D. = 0.77) และผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของ
ตนเองได ้(�̅� = 4.09, S.D. = 0.66) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มี
ค่าระหว่าง 0.66 – 0.77 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อตอบคำถามของการวิจัยข้อที่ 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (arithmetic mean: �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทั้งใน
ภาพรวม และจำแนกรายด้าน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 206 คน โดยนำไป
เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Ytot) 

(n = 103) 

ด้าน 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (Ytot) 
�̅� S.D. ระดับ 

1 สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (Y1) 4.23 0.59 มาก 

2 พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 4.09 0.66 มาก 

3 ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3) 4.21 0.61 มาก 

4 ความคาดหวังที่สูง (Y4) 4.24 0.67 มาก 

5 ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5) 4.77 0.36 มากที่สุด 

6 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียน (Y6) 4.18 0.60 มาก 

7 ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7) 4.51 0.40 มากที่สุด 

รวม (Ytot) 4.32 0.48 มาก 
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 จากตารางที่ 10 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Ytot) อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 0.48) และ
เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความทุ่มเทเวลาใน
การทำงาน (�̅� = 4.77, S.D. = 0.36) และด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผูป้กครอง (�̅� = 4.51, S.D. = 
0.40) และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้าน
ความคาดหวังที่สูง (�̅� = 4.24, S.D. = 0.67) ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (�̅� = 
4.23, S.D. = 0.59) ด้านภาวะผู้นำด้านวิชาการ (�̅� = 4.21, S.D. = 0.61) ด้านการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน (�̅� = 4.18, S.D. = 0.60) และด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(�̅� = 4.09, S.D. = 0.66) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 
0.36 – 0.67 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
  เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จำแนกเป็นรายด้าน โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: �̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) จะได้ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดตามตารางที่ 
11 – 17  
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย (Y1) 

(n = 103) 

ข้อ สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (Y1) �̅� S.D. ระดับ 

1 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และมีความปลอดภัย  

4.23 0.69 มาก 

2 
สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอื้อต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

4.28 0.65 มาก 

3 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแล ซอ่มแซม 
และปรับปรงุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 4.21 0.75 มาก 

4 
ภายในสถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทีเ่พียงพอต่อ
นักเรียน 4.19 0.75 มาก 

5 
มีการจัดหาสื่ออปุกรณ์และสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ 
ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม 

4.24 0.71 มาก 

6 
สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีสงัคมที่ดี และมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

4.27 0.71 มาก 

7 
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แสดงถึงความ
เป็นมิตร ความอบอุ่น ที่เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของ
บุคลากร 

4.26 0.68 มาก 

8 นักเรียนมีวินัยและความรบัผิดชอบต่อการเรียน  4.13 0.74 มาก 
รวม 4.23 0.59 มาก 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.23, S.D. = 0.59) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศและ
สถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน (�̅� = 4.28, S.D. = 0.65) 
สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีสังคมที่ดี และมีความเป็น
ประชาธิปไตย (�̅� = 4.27, S.D. = 0.71) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แสดงถึงความเป็น
มิตร ความอบอุ่น ที่เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร (�̅� = 4.26, S.D. = 0.68) มีการจัดหาสื่อ
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม (�̅� 
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= 4.24, S.D. = 0.71) สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีความ
ปลอดภัย (�̅� = 4.23, S.D. = 0.69) สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแล ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มใช้งาน (�̅� = 4.21, S.D. = 0.75) ภายในสถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อนักเรียน (�̅� = 4.19, S.D. = 0.75) และนักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
การเรียน (�̅� = 4.13, S.D. = 0.74) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มี
ค่าระหว่าง 0.65 – 0.75 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน   

ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความ
ชัดเจน (Y2) 

(n = 103) 

ข้อ พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) �̅� S.D. ระดับ 

1 สถานศึกษามีการกำหนดพันธกจิไว้อย่างชัดเจน  4.09 0.76 มาก 

2 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนด
ภารกิจเพื่อสนองต่อพันธกจิของสถานศึกษา 

4.10 0.77 มาก 

3 
พันธกิจของสถานศึกษามีความสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 4.04 0.81 มาก 

4 
ครูและบุคลากรของสถานศึกษายอมรบัพันธกิจ 
ข้อกำหนดของสถานศึกษาและปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.10 0.81 มาก 

5 
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานใหบ้รรลุตามพันธกิจของสถานศึกษา  4.09 0.77 มาก 

6 
มีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  4.09 0.73 มาก 

7 
บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียน การสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถานศึกษา  

4.10 0.73 มาก 

รวม 4.09 0.66 มาก 

  จากตารางที่ 12 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.09, S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กำหนดภารกิจเพื่อสนองต่อพันธกิจของสถานศึกษา (�̅� = 4.10, S.D. = 0.77) ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษายอมรับพันธกิจ ข้อกำหนดของสถานศึกษาและปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ (�̅� = 4.10, S.D. = 0.81) บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา (�̅� = 4.10, S.D. = 
0.73) สถานศึกษามีการกำหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจน (�̅� = 4.09, S.D. = 0.76) บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของสถานศึกษา  (�̅� = 
4.09, S.D. = 0.77) มีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของ สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ (�̅� = 4.09, S.D. = 0.73) และพันธกิจของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา (�̅� = 4.04, S.D. = 0.81) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.73 – 0.81 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน   

ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3) 

(n = 103) 

ข้อ ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารงาน
วิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 4.13 0.69 มาก 

2 
ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการสอนเป็นอย่างด ี 4.20 0.71 มาก 

3 
ผู้บริหารมีความรอบรู้ สามารถพฒันางานวิชาการได้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.19 0.75 มาก 

4 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาด้านการพฒันา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.20 0.73 มาก 

5 
ผู้บริหารสง่เสรมิให้ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4.18 0.71 มาก 

6 
ผู้บริหารใช้กระบวนการนเิทศภายในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4.27 0.72 มาก 

7 
ผู้บริหารสง่เสรมิ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาด้านงานวิชาการ 

4.29 0.75 มาก 

รวม 4.21 0.61 มาก 
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  จากตารางที่ 13 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านภาวะผู้นำด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21, 
S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาด้านงานวิชาการ (�̅� = 4.29, S.D. = 0.75) ผู้บริหารใช้กระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (�̅� = 4.27, S.D. = 0.72) ผู้บริหารเป็นผู้นำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสอนเป็นอย่างดี  (�̅� = 4.20, S.D. = 
0.71) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
(�̅� = 4.20, S.D. = 0.73) ผู้บริหารมีความรอบรู้ สามารถพัฒนางานวิชาการได้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลง (�̅� = 4.19, S.D. = 0.75) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (�̅� = 4.18, S.D. = 0.71) และผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.13, S.D. = 0.69) ตามลำดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.69 – 0.75 ซึ่งหมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน   

ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความคาดหวังที่สูง (Y4) 

(n = 103) 

ข้อ ความคาดหวังท่ีสูง (Y4) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครูสง่เสรมิให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทักษะต่าง 
ๆ ที่จำเป็น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทกัษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

4.16 0.75 มาก 

2 
ครูสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กบั
การสอนด้านวิชาการ 

4.30 0.76 มาก 

3 
ครูสามารถแสดงออกถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นให้
นักเรียนเห็นได ้

4.27 0.80 มาก 

4 
ครูมีความสามารถในการแกป้ัญหาเกี่ยวกบัการจัดการ
เรียนการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.23 0.76 มาก 

5 
ครูมีความคาดหวังสงูต่อการถ่ายทอดให้นกัเรียนบรรลุผล
ในการเรียนการสอน 

4.26 0.79 มาก 

รวม 4.24 0.67 มาก 
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 จากตารางที่ 14 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความคาดหวังที่สูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24, 
S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กับการ
สอนด้านวิชาการ (�̅� = 4.30, S.D. = 0.76) ครูสามารถแสดงออกถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นให้
นักเรียนเห็นได้ (�̅� = 4.27, S.D. = 0.80) ครูมีความคาดหวังสูงต่อการถ่ายทอดให้นักเรียนบรรลุผล
ในการเรียนการสอน (�̅� = 4.26, S.D. = 0.79) ครูมีความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (�̅� = 4.23, S.D. = 0.76) และผู้บริหารและครู
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยี เป็นต้น (�̅� = 4.16, S.D. = 0.75) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบว่า มีค่าระหว่าง 0.75 – 0.80 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน   

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5) 

(n = 103) 

ข้อ ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามภารกจิของสถานศึกษา 

4.80 0.53 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความตั้งใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

4.82 0.52 มากที่สุด 

3 
ครูมีการการวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
การฝกึอบรม และการพฒันาทักษะต่าง ๆ ให้กบันักเรียน 

4.80 0.51 มากที่สุด 

4 
ครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 

4.68 0.63 มากที่สุด 

5 
ครูสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอนและ
การอบรมได้   

4.73 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.36 มากท่ีสุด 

  จากตารางที่ 15 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความทุ่มเทเวลาในการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.77, S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความตั้งใจ และ
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ (�̅� = 4.82, S.D. = 0.52) ผู้บริหาร ครู 
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และบุคลากรมีความทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามภารกิจของสถานศึกษา (�̅� = 4.80, 
S.D. = 0.53) ครูมีการการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน (�̅� = 4.80, S.D. = 0.51) ครูสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การสอนและการอบรมได้ (�̅� = 4.73, S.D. = 0.58) และครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย (�̅� = 4.68, S.D. = 0.63) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.51 – 0.63 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูล
น้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน          

ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน (Y6) 

(n = 103) 

ข้อ การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y6) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ครูสามารถปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

4.22 0.74 มาก 

2 
ผู้บริหารสนบัสนุนให้มีกจิกรรมหรือจัดต้ังโปรแกรมเพื่อ
การช่วยเหลือแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล 

4.21 0.71 มาก 

3 
ครูสามารถนำผลการดำเนินกจิกรรม หรือผลการ
ประเมินจากโปรแกรมมาใช้ในการพัฒนานักเรียน 

4.18 0.76 มาก 

4 
ครูมีการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนต่อผู้บริหาร
และผูป้กครองอย่างต่อเนื่อง   

4.10 0.73 มาก 

รวม 4.18 0.60 มาก 

  จากตารางที่ 16 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.18, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครูสามารถปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล (�̅� = 4.22, S.D. = 0.74) ผู้บริหารสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือจัดต้ังโปรแกรม
เพื่อการช่วยเหลือแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล (�̅� = 4.21, S.D. = 0.71) ครูสามารถนำผลการ
ดำเนินกิจกรรม หรือผลการประเมินจากโปรแกรมมาใช้ในการพัฒนานักเรียน (�̅� = 4.18, S.D. = 
0.76) และครูมีการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนต่อผู้บริหารและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 
4.10, S.D. = 0.73) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.71 
– 0.76 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน             
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกบัผูป้กครอง 
(Y7) 

(n = 103) 

ข้อ ความสัมพันธเ์ชิงบวกกับผูป้กครอง (Y7) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหาร ครู และผูป้กครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  4.78 0.45 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารสง่เสรมิใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วมสนบัสนุนใน
ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 4.53 0.70 มากที่สุด 

3 
ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 4.75 0.55 มากที่สุด 

4 
ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 

4.33 0.68 มาก 

5 
ผู้บริหาร ครู และผูป้กครองมีความร่วมมือเพื่อพฒันา
นักเรียนจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจรงิได้ 4.32 0.74 มาก 

6 

ผู้ปกครองมีการพบปะพูดคุยกับครู เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกบัตัวนักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.35 0.76 มาก 

รวม 4.32 0.48 มาก 

  จากตารางที่ 17 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.32, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 
ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน (�̅� = 4.78, S.D. = 0.45) ผู้ปกครองให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ (�̅� = 4.75, S.D. = 0.55) 
และผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนในภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
(�̅� = 4.53, S.D. = 0.70) ตามลำดับ และอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ปกครองมีการพบปะพูดคุยกับครู เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับตัวนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ (�̅� = 4.35, S.D. = 0.76) ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน (�̅� = 4.33, S.D. = 0.68) และผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองมีความ
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ร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  (�̅� = 4.32, S.D. = 0.74) 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.45 – 0.76 ซึ่ ง
หมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน      

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 1 เพื่อตอบคำถามของการวิจัยข้อที่ 3 
สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 18  
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ตารางที่ 18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บรหิารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 

(n = 103) 
                    
                    ประสิทธิผล 
               ของสถานศึกษา 
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สมรรถนะในการสื่อสาร (X1) .360** .419** .361** .380** .401** .253** .191** .395** 

สมรรถนะในการวางแผนและ 
การบริหารจัดการ (X2) 

.708** .727** .721** .662** .491** .657** .661** .774** 

สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม 
(X3) 

.717** .750** .726** .687** .542** .637** .644** .786** 

สมรรถนะในการปฏิบัตเิชิงกล
ยุทธ์ (X4) 

.749** .830** .766** .716** .476** .721** .619** .825** 

สมรรถนะในการตระหนักรับรู้
เรื่อง 
โลกาภิวัตน์ (X5) 

.703** .749** .700** .693** .456** .687** .753** .771** 

สมรรถนะในการบริหารตนเอง 
(X6) 

.743** .804** .770** .724** .525** .728** .632** .829** 

ภาพรวม (Xtot) .789** .845** .802** .762** .555** .740** .670** .868** 

**มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 

  จากตารางที่ 18 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร (Xtot) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสงู (rxy = 0.868) ในลักษณะคล้อยตามกัน  
  เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารโดยภาพรวม (Xtot) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาราย
ด้าน (Y1 – Y7) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตาม
กันทุกด้านในระดับปานกลาง - สูง โดยเรียงลำดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้  
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พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (rxy = 0 .845) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (rxy = 0.802) 
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (rxy = 0.789) ความคาดหวังที่สูง (rxy = 0.762) การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรยีน (rxy = 0.740) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (rxy = 0.670) 
และความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (rxy = 0.555)  
 เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารรายด้าน (X1 – X6) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดย
ภาพรวม (Ytot) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะที่คล้อยตาม
กันทุกด้านในระดับปานกลาง - สูง โดยเรียงลำดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้  
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (rxy = 0.829) สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (rxy = 0.825) 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (rxy = 0.786) สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ  
(rxy = 0.774) สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ (rxy = 0.771) และสมรรถนะในการ
สื่อสาร (rxy = 0.395) 
  เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารรายด้าน (X1 – X6) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาราย
ด้าน (Y1 – Y7) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะที่คล้อยตาม
กันทุกคู่ โดยเรียงลำดับคู่ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ สมรรถนะของ
ผู้บริหาร ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านพันธกิจของ
สถานศึกษามีความชัดเจน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = 0.830) สมรรถนะของผู้บริหาร 
ด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านพันธกิจของสถานศึกษามี
ความชัดเจน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = 0.804) สมรรถนะของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะ
ในการบริหารตนเอง กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นำด้านวิชาการ โดยมีความสัมพันธ์
กันในระดับสูง (rxy = 0.770) สมรรถนะของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง (rxy = 0.766) และสมรรถนะของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง (rxy = 0.753) ตามลำดับ และคู่ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์น้อยที่สุดเป็นลำดับสุดท้าย 
คือ สมรรถนะของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะในการสื่อสาร กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้าน
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (rxy = 0.191) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 103 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 206 
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารตามแนวคิดของเฮลรีเกล แจ็คสัน 
และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
ลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 
206 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถ่ี (frequency: 𝑓) ร้อยละ 
(percentage: %) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะในการสื่อสาร และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ ด้าน
สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ ด้านสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ด้านสมรรถนะใน
การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ และด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง ตามลำดับ 
  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความทุ่มเทเวลาในการทำงาน และด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 



  130 

และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านความ
คาดหวังที่สูง ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย ด้านภาวะผู้นำด้านวิชาการ ด้านการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน ตามลำดับ 
  3. สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง และมีลักษณะคล้อยตามกัน ซึ่ งสมรรถนะของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจนมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำด้านวิชาการ ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย ด้านความ
คาดหวังที่สูง ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
และสมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในด้านความทุ่มเทเวลาใน
การทำงานน้อยที่สุด   
 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
พันธกิจของสถานศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร ศรีอนันต์ ที่ได้ศึกษาสมรรถนะ
ผู้บริหารที่สง่ผลต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะ
ผู้บริหารเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ สมรรถนะในการสื่อสาร สมรรถนะในการบริหารตนเอง สมรรถนะในการท ำงานเป็นทีม 
สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ และสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชามญช์ุ ลาวชัย ที่ ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ 
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สมรรถนะในการบริหารตนเอง สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ สมรรถนะการทำงาน
เป็นทีม สมรรถนะในการสื่อสาร สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี ประสมศรี ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล และด้านการมีวิสัยทัศน์
ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจีรพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์ ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติชัย เทียนไข ที่
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชิต แสงสว่าง ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ
การบริการที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย มดแสง ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของโกมาลาซารี และคณะ (Komalasari and others) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารจัดการของผู้บริหารในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า สมรรถนะในการบริหารจดัการของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอ
ลายซ์ จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในระดับดี 
  เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้านพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ได้แก่ ด้าน
สมรรถนะในการสื่อสาร ด้านสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ ด้านสมรรถนะในการ
ตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ ด้านสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกล
ยุทธ์ และด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง โดยในด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ด้านสมรรถนะในการสื่อสาร ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ทักษะการสื่อสารด้านการพูด และการตอบคำถาม
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการเขียนได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และตอบสนองวัตถุประสงค์
ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีการแสดงออกของท่าทางที่สื่อ
ความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง มีการจัดประชุม การอภิปราย และนำเสนอข้อมูลของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้สื่อและเทคนิควิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร ศรีอนันต์ ที่ได้ศึกษา
สมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
สมรรถนะผู้บริหารเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม ด้าน
สมรรถนะในการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมาก โดยข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะการ
สื่อสารด้านการรับฟัง รับสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข่าวสารหรอืข้อมูลด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะการสื่อสารด้านการพูดสื่อความหมายได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม ผู้บริหารสามารถสื่อสารผ่านทางการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และผู้บริหารสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ด้านการเขียนสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
เหมาะสม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิธิ เรืองสุขอุดม ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหาร
กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การสื่อสารและการจูงใจ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับปาริฉัตร ช่อชิต ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสื่อสารและการ
จูงใจ อยู่ในระดับมาก      
  ส่วนสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง แม้ว่าจะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก 
แต่ก็จัดได้ว่าอยู่อันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆ ทั้งด้านสมรรถนะใน
การสื่อสาร ด้านสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ ด้านสมรรถนะในการตระหนักรับรู้
เรื่องโลกาภิวัตน์ ด้านสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม และด้านสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ เพื่อ
นำไปสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงอาจทำให้
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ผู้บริหารสถานศึกษาละเลยต่อการรู้จักตัวตนของตนเอง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผู้บริหาร ซึ่งควรเริ่มจากการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง จากนั้นจึงยอมรับในจุดด้อย
ของตนเอง และนำไปแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งสามารถพัฒนาจุดเด่นที่มีอยู่ให้ดีย่ิงข้ึน อีกทั้งยังควรมี
การแบ่งเวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม การมีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจใน
การทำงานให้บรรลเุปา้หมายขององค์กร การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาสมรรถนะในการบริหารตนเองได้ ย่อมส่งผลให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป สอดคล้องกับ งานวิจัยของนลพรรณ ศรีสุข ที่ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ความต้องการ ความสามารถและคุณลักษณะประจำตัวของตนเอง 2) การพัฒนา
ตนเอง เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ 3) การกำหนดเป้าหมายและการ
วางแผนการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีนภา ฉิมเฉย ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะ
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหารในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ด้านการพัฒนาตนเองโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) 
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานที่จัดอย่างสม่ำเสมอ 2) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีช่ัวโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาอย่างสม่ ำเสมอ และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 
  2. จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
ได้แก่ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย สถานศึกษามีการกำหนดพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างความชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการ การกำหนดความ
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คาดหวังที่สูง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความทุ่มเทเวลาในการทำงาน มี
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผู้ปกครอง อีกทั้งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ยังได้
ดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 ไว้ว่า 
“การศึกษาดีมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย” โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2) พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรยีนรู้สูศ่ตวรรษที่ 21 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากร
วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ และ 4) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้าง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณา
วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จะเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็น
หน่วยงานทางการศึกษาที่เน้นคุณภาพของการศึกษา ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพของการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้
ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่คุณภาพในด้านต่าง ๆ ข้างต้นแล้วนั้น ย่อมส่งผลให้
การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลพรรณ วุฒิอำพล ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 1) ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน 2) ความคาดหวังที่สูง 3) พันธกิจของสถานศึกษา
มีความชัดเจน 4) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน 6) ภาวะผู้นำด้านวิชาการ และ 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวราภรณ์ สกุลวิวรรธน์ ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
คือ การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
ทุ่มเทเวลาในการทำงาน สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย บรรยากาศของความคาดหวังที่สูง 
พันธกิจของโรงเรียนมคีวามชัดเจน และมีภาวะผู้นำทางวิชาการ สอดคล้องกับกมลพรรณ พึ่งด้วง ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลำดับค่า มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
คุณภาพโดยทั่วไป ความใส่ใจในงาน และความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร ที่
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของแบรนด์และประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับพัชชานันท์ โภชฌงค์ ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับพอรุ้ง แสงนวล ที่ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน และสอดคล้องกับฟาร์ฮาท (Farhat) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยสำรวจความคิดเห็นของคุณครู นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 ประการ คือ สภาพแวดล้อมโรงเรียน การบริหาร
จัดการ ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพที่เกี่ยวกับโรงเรียน 
  เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ได้แก่ ด้านความทุ่มเท
เวลาในการทำงาน และด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง ด้านความคาดหวังที่สูง ด้าน
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย ด้านภาวะผู้นำด้านวิชาการ ด้านการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน และด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน โดยในด้านที่มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรก คือ ด้านความทุ่มเทเวลาในการทำงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามภารกิจ
ของสถานศึกษา มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง
ครูมีการการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงครูยังสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอนและการ
อบรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ ด้าน
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุน
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ในภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการร่วมมือกับครูและ
สถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน รวมถึงการที่ผู้ปกครองมีการพบปะพูดคุยกับครู เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยเหตุนี้ การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครองจึงเป็นสว่นสำคัญใหส้ถานศึกษาบรรลวัุตถุประสงค์และความสำเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลพรรณ วุฒิอำพล ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความทุ่มเทเวลาในการทำงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และบุคลากรทั้งหมด ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานหรือท ำภารกิจของสถานศึกษา 2) 
ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอนและการอบรมได้ และ 3) ครูผู้สอนวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึก และการพัฒนาทักษะต่าง ๆให้กับนักเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวราภรณ์ สกุลวิวรรธน์ ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ด้านทุ่มเทเวลาในการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) ครูมีเวลาให้กับนักเรียนในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกพัฒนาทักษะต่างๆ 2) ครูให้เวลาในการอบรม แนะนำ สั่งสอน และ
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอ และ 3) ครูใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผน การสอน
ค้นคว้าหาวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ  
  ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน แม้ว่าจะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก แต่ก็
จัดได้ว่าอยู่อันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ยังมีการกำหนดพันธกิจของสถานศึกษาที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งพันธ
กิจของสถานศึกษานั้นถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาไปสู่
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยพันธกิจของสถานศึกษาที่มีความชัดเจน หมายถึง การที่
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
กำหนดพันธกิจของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรของสถานศึกษาควรมีการยอมรับพันธกิจ ข้อกำหนดของสถานศึกษา
และปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษายังควรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถที่มีในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจ
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ของสถานศึกษา มีกระบวนการวัดและประเมนิผลการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาอย่างเปน็
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษามีการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากร
ภายในสถานศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดทำโครงการ กิจกรรม โดยดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงมีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและพันธกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชเรศ วงษ์เฉลียง ที่
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านพันธกิจของสถานศึกษาที่มีความชัดเจน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก ดังนี้ 1) ผู้บริหารและคณะครูมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน 2) ผู้บริหารและคณะครูมีการจัดลำดับงาน 
และกระบวนการวัดและประเมินร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ 3) ผู้บริหารและคณะครูมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอมรา เมฆฉาย ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด    
  3. จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และสามารถบริหารจัดการให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีระดับสมรรถนะของผู้บริหาร
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สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ระดับของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากตามไปด้วย 
ในขณะเดียวกัน หากผู้บริหารสถานศึกษามีระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่ำ ย่อม
ส่งผลให้ระดับของประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาถือเป็นบุคคลสำคัญในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยหากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผูท้ี่มีสมรรถนะในด้านต่างๆ ได้แก่ สมรรถนะในการ
สื่อสาร สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม สมรรถนะใน
การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ และสมรรถนะในการบริหารตนเอง 
ย่อมส่งผลให้สถานศึกษานั้นๆสามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้นสามารถพิจารณาได้
จากประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย สถานศึกษามี
การกำหนดพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างความชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำด้าน
วิชาการ การกำหนดความคาดหวังที่สูง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความ
ทุ่มเทเวลาในการทำงาน มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาถือ
เป็นปัจจัยสำคัญในนำสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย และสามารถบรรลุตามพันธกิจที่ตั้ งไว้ ซึ่งหาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับสูงข้ึน ย่อมส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงข้ึนตามไปด้วย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงไม่
ควรละเลยต่อการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อ
นำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ มีการกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร ช่อชิต ที่ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากไปหาน้อยดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารและจูงใจ การทำงานเป็นทีม และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามลำดับ 
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ความมีประสิทธิภาพ
และข้ันตอนการทำงานที่เช่ือถือได้ ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร นวัตกรรมและการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 3) สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
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  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่ โดยคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากที่สุด คือ สมรรถนะของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีความสามารถในการวิเคราะห์กลยุทธ์ของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับโครงสร้างของการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวอย่างทันท่วงทีเหมาะสมกับบริบทเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถ
กำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา สามารถนำหลักการบริหารโครงการ
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์ให้สำเรจ็ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากความสามารถในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
นั้น มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความ
ชัดเจน กล่าวคือ หากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีสมรรถนะของผู้บริหาร ในด้านสมรรถนะในการ
ปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย และพันธกิจที่
กำหนดไว้ โดยพันธกิจของสถานศึกษานั้นเป็นปัจจยัสำคัญในการดำเนินการเพือ่ขับเคลือ่นสถานศึกษา 
ซึ่งสถานศึกษาที่มีการกำหนดกรอบพันธกิจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลการดำเนินการ
ตามภารกิจของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตาม
พันธกิจของสถานศึกษา ย่อมส่งผลให้ดำเนินกิจกรรม โครงการ และงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรมีการพัฒนาสมรรถนะในด้านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ควบคู่กับการดำเนินการจัดทำ
พันธกิจของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติชัย เทียนไข ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรี ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ ด้านการสื่อสารและจูงใจ และด้านการ
บริการที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ลพบุรี โดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ สุขโข ที่
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในกลุ่มการศึกษา
ท้องถ่ินที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารด้านทักษะการตัดสินทางสังคมและด้านความรู้
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมวดี จิตอารีย์ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 2 ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเรือนเพชร เต็กลี่ ที่ไดศึ้กษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจำแนกตาม
รายด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะในการบริหารตนเอง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นลำดับ
สุดท้าย ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงควรมีการกำหนด
นโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสมรรถนะในการบริหาร
ตนเอง โดยควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง 
เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งพัฒนาจุดเด่นที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหาร
จัดการเวลาในการทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มี
ความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานต้น
สังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้ไม่หยุดการเรียนรู้ และควร
เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นไปพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน 
พบว่า ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นลำดับ
สุดท้าย ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงควรมีการกำหนด
นโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความ
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ชัดเจน เนื่องจากพันธกิจของสถานศึกษาถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะนำสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายและผลสำเร็จ จึงควรส่งเสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดกรอบ
ภารกิจของสถานศึกษาให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา และมีความเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา อีกทั้งยังควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของครู และ
กิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษาอีกด้วย ซึ่งหาก
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสามารถกำหนดพันธกิจของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนเหมาะสมแล้วนั้น 
ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  3. จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้
ความสำคัญกับสมรรถนะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งในด้านสมรรถนะใน
การสื่อสาร สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ และสมรรถนะในการ
บริหารตนเอง เพื่อนำมาบูรณาการกับการดำเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ การดำเนินงาน
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยเน้นที่
คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำสถานศึกษาไปสู่การดำเนินงานที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และในพื้นที่อื่น ๆ 
  2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
  3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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      ประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 2 
      ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารการศึกษา 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย ตอนที่ 2 สมรรถนะของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 1 

ข้อ
ท่ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

สมรรถนะในการสื่อสาร (X1) 
1 ผู้บริหารสามารถพูดสื่อ

ความหมายได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสามารถเขียนสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสามารถรบัฟังข้อมูล
หรือสารได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสามารถแสดงออกด้วย
กิริยาท่าทางและน้ำเสียงที่
เหมาะสมกับบุคคล เวลา และ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสามารถพูดจงูใจและ
โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย 
ยอมรบั และคล้อยตามเพือ่
บรรลจุุดมุ่งหมาย  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสามารถเลือกใช้สือ่
เทคโนโลยี และเทคนิควิธีการ
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำการ
ประชุม หรืออภิปรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารสามารถนำข้อมลู และ
ข้อสรปุจากการประชุมหรอื
อภิปรายมานำเสนอต่อผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



  

ข้อ
ท่ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

9 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตผุล
และความถูกต้อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรอง 
เพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (X2) 
11 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อวางแผน และกำหนด
แนวทางการดำเนินงานเพือ่ให้
บรรลเุป้าหมายของสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หา
สาเหตุของปญัหาที่เกิดข้ึน และ
หาแนวทางในการแก้ไขปญัหา
ได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารสามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของงานได ้

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารสามารถมอบหมายงาน
ตามความความถนัดและ
ความสามารถของแตล่ะบุคคล
ได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารสามารถบริหารการเงิน
และงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
งานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



  

ข้อ
ท่ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

17 ผู้บริหารสามารถกำกบัติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

สมรรถนะในการทำงานเปน็ทีม (X3) 
18 ผู้บริหารสามารถสร้างทีมงานที่

มีประสิทธิภาพ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารสามารถกำหนด
เป้าหมาย บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบของทีมได้อย่าง
ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารสามารถมอบหมายงาน
ให้แก่สมาชิกในทีมไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารสามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน มี
ความเกื้อกลูซึ่งกันและและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารมีกระบวนการในการ
สร้างแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานแกส่มาชิกในทีม  

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองใหเ้ป็นที่ยอมรบั
ของสมาชิกในทมีได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4) 

24 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์กล
ยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่มปีระสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

25 ผู้บริหารสามารถปรับโครงสร้าง
ของการทำงานของบุคลากรให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 



  

ข้อ
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สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
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คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

26 ผู้บริหารสามารถปรับตัวอย่าง
ทันท่วงที เพือ่รองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27 ผู้บริหารสามารถกำหนด
แผนปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกบั 
กลยุทธ์ขององค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารสามารถนำหลักการ
บรหิารโครงการมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารสามารถควบคุม 
ติดตาม และประเมินผลกลยทุธ์
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้อย่างเป็นรปูธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

สมรรถนะในการตระหนักรบัรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ (X5) 
30 ผู้บริหารสามารถปรับตัวให้

สอดคล้องกบักระแสโลกาภิ
วัตน์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
โอกาสและภัยคุกคามของ
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารสามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการ
ทำงานเมือ่สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

33 ผู้บริหารมีความเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรบัตัวให้เข้ากบั
วัฒนธรรมเหล่าน้ันได้อย่าง
กลมกลืน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
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สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
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คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6) 
34 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์

จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง
ได ้

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหารสามารถยอมรับในจุด
ด้อยของตนเอง และนำไปแก้ไข
ปรับปรงุ พร้อมทัง้สามารถ
พัฒนาจุดเด่นที่มีอยู่ให้ดีย่ิงข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหารสามารถแบง่เวลาการ
ทำงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารมีความกระตือรอืร้น
และมีแรงจงูใจในการทำงานให้
บรรลเุป้าหมายขององค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง องค์กร และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39 ผู้บริหารสามารถทำงานภายใต้
แรงกดดันต่างๆ เพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40 ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางที่ 20 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 

ข้อ
ท่ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (Y1) 
1 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
และมีความปลอดภัย  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ
และสถานที่ที่เอื้อต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ได้รับการดูแล ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ภายในสถานศึกษามีแหล่งการ
เรียน รู้ ต่ างๆ  ที่ เพี ยงพอต่อ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 มีการจัดหาสื่ออุปกรณ์และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมที่
กระตุ้นและส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีสงัคมที่ดี 
และมีความเป็นประชาธิปไตย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่แสดงถึงความเป็น
มิตร ความอบอุ่น ที่เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

8 นั ก เรี ย น มี วิ นั ย แ ล ะ ค วาม
รับผิดชอบต่อการเรียน  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 

9 สถานศึกษามีการกำหนดพันธ
กิจไว้อย่างชัดเจน  

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจ
เพื่อสนองต่อพันธกจิของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

11 พันธกิจของสถานศึกษามีความ
สอดคล้องกบัสภาพปญัหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

12 ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษายอมรบัพันธกิจ 
ข้อกำหนดของสถานศึกษาและ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานใหบ้รรลุตามพันธกิจ
ของสถานศึกษา  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14 มีการวัดและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามภารกจิของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

15 บุคลากรในสถานศึกษามีการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอน และการจัดกจิกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 
พันธกิจของสถานศึกษา  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3) 
16 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถบริหารงาน
วิชาการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
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17 ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านการ
จัดการเรียนการสอน มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการสอนเป็น
อย่างด ี

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารมีความรอบรู้ สามารถ
พัฒนางานวิชาการได้ทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทาง
การศึกษาด้านการพฒันา
หลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารสง่เสรมิให้ครูและ
บุคลากรจัดทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารใช้กระบวนการนเิทศ
ภายในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารสง่เสรมิ สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา
ด้านงานวิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ความคาดหวังท่ีสูง (Y4) 
23 ผู้บริหารและครูสง่เสรมิให้

นักเรียนได้เรียนรู้ในทักษะต่าง 
ๆ ที่จำเป็น เช่น ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24 ครูสามารถเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่
กับการสอนด้านวิชาการ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 



  

ข้อ
ท่ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

25 ครูสามารถแสดงออกถึงความรู้
และทักษะเบื้องต้นให้นักเรียน
เห็นได ้

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26 ครูมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกบัการจัดการ
เรียนการสอน และเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27 ครูมีความคาดหวังสงูต่อการ
ถ่ายทอดให้นักเรียนบรรลผุลใน
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5) 

28 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมี
ความทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตาม
ภารกิจของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมี
ความตั้งใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

30 ครูมีการการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม และการพัฒนาทกัษะ
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

31 ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32 ครูสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ 
นอกเหนอืจากการสอนและการ
อบรมได ้  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



  

ข้อ
ท่ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y6) 

33 ครูสามารถปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

34 ผู้บริหารสนบัสนุนให้มีกจิกรรม
หรือจัดต้ังโปรแกรมเพื่อการ
ช่วยเหลือแนะนำนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

35 ครูสามารถนำผลการดำเนิน
กิจกรรม หรือผลการประเมิน
จากโปรแกรมมาใช้ในการ
พัฒนานักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36 ครูมีการรายงานความก้าวหน้า
ของนักเรียนต่อผูบ้รหิารและ
ผู้ปกครองอย่างต่อเนือ่ง   

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ความสัมพันธเ์ชิงบวกกับผูป้กครอง (Y7) 

37 ผู้บริหาร ครู และผูป้กครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารสง่เสรมิใหผู้้ปกครองมี
ส่วนร่วมสนบัสนุนในภารกิจ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39 ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลอื
และสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40 ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

41 ผู้บริหาร ครู และผูป้กครองมี
ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
นักเรียนจนสามารถนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



  

ข้อ
ท่ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

ระดับความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

42 ผู้ปกครองมีการพบปะพูดคุยกับ
ครู เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกบั
ตัวนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 

และรายชื่อสถานศึกษาท่ีใช้ในการทดลองเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายชื่อสถานศึกษาท่ีใช้ในการทดลองเครื่องมือ 

ลำดับท่ี รายชื่อสถานศึกษา สังกัด 

1 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

2 โรงเรียนวัดศรเีฉลิมเขต   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

3 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

4 โรงเรียนวัดทบักระดาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

5 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

6 โรงเรียนอนบุาลวัดดงตาล   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

7 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

8 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

9 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

10 โรงเรียนวัดย่านซื่อ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

11 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

12 โรงเรียนวัดหัวกลับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

13 โรงเรียนบ้านดงเสลา   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

14 โรงเรียนบ้านหนองผอื สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

15 โรงเรียนบ้านลาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์หาคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Reliability 

Scale 1: ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1  

 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.983 40 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.1) 175.83 322.833 .633 .983 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.2) 176.07 326.409 .530 .983 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.3) 176.03 317.551 .747 .982 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.4) 175.83 320.351 .828 .982 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.5) 175.80 320.234 .761 .982 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.6) 175.90 329.679 .403 .983 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.7) 175.87 318.257 .838 .982 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.8) 175.97 320.240 .743 .982 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.9) 175.97 323.620 .652 .983 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.10) 175.80 322.028 .753 .982 
สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.1) 

175.97 321.620 .752 .982 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.2) 

176.07 325.030 .599 .983 



  

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.3) 

175.87 319.016 .803 .982 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.4) 

175.87 318.051 .778 .982 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.5) 

175.93 321.444 .759 .982 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.6) 

175.83 319.592 .866 .982 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.7) 

175.87 321.913 .742 .982 

สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.1) 175.90 319.266 .870 .982 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.2) 176.00 321.931 .741 .982 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.3) 175.93 323.030 .615 .983 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.4) 175.77 322.116 .761 .982 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.5) 176.00 322.552 .709 .982 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.6) 175.80 320.028 .856 .982 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.1) 175.87 318.671 .905 .982 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.2) 176.07 322.823 .641 .983 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.3) 175.97 317.757 .857 .982 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.4) 176.00 319.379 .722 .982 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.5) 175.90 318.921 .803 .982 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.6) 175.97 319.344 .784 .982 
สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.1) 

175.93 320.133 .825 .982 

สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.2) 

175.97 321.895 .738 .982 

สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.3) 

175.93 318.892 .887 .982 

สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.4) 

175.93 320.202 .822 .982 

สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.1) 175.90 320.714 .797 .982 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.2) 175.87 321.706 .752 .982 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.3) 175.97 316.378 .846 .982 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.4) 176.00 321.172 .779 .982 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.5) 175.97 319.137 .877 .982 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.6) 175.90 320.576 .804 .982 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.7) 175.90 319.197 .874 .982 

 

 



  

Scale 2: ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.966 42 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.1) 

185.97 211.551 .551 .965 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.2) 

185.80 215.821 .403 .966 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.3) 

185.83 212.764 .483 .966 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.4) 

185.87 211.982 .581 .965 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.5) 

185.83 209.178 .685 .965 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.6) 

185.77 212.530 .644 .965 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.7) 

185.83 212.075 .657 .965 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.8) 

185.90 211.266 .624 .965 



  

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.1) 

185.90 211.334 .620 .965 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.2) 

185.83 214.902 .461 .966 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.3) 

185.97 213.964 .526 .965 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.4) 

185.77 210.461 .793 .964 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.5) 

185.90 212.645 .611 .965 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.6) 

185.87 210.395 .679 .965 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.7) 

185.77 209.771 .842 .964 

ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.1) 185.83 207.454 .783 .964 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.2) 185.90 209.541 .730 .964 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.3) 185.77 213.013 .533 .965 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.4) 185.87 209.430 .739 .964 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.5) 185.87 210.878 .649 .965 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.6) 185.90 208.852 .699 .965 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.7) 185.90 213.128 .578 .965 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.1) 185.87 212.809 .602 .965 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.2) 185.83 213.523 .556 .965 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.3) 185.90 212.024 .654 .965 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.4) 185.90 213.334 .564 .965 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.5) 185.90 214.369 .493 .966 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.1) 185.90 211.886 .664 .965 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.2) 185.90 213.197 .574 .965 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.3) 185.77 211.082 .748 .965 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.4) 185.80 212.097 .663 .965 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.5) 185.87 213.361 .564 .965 
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.1) 

185.90 212.438 .626 .965 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.2) 

185.97 211.757 .539 .965 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.3) 

186.10 214.852 .436 .966 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.4) 

185.80 211.821 .683 .965 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
(Y7.1) 

185.80 211.269 .634 .965 



  

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
(Y7.2) 

185.93 209.306 .674 .965 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
(Y7.3) 

185.87 210.740 .657 .965 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
(Y7.4) 

185.90 209.266 .676 .965 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
(Y7.5) 

185.83 211.730 .600 .965 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
(Y7.6) 

185.83 207.799 .764 .964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



  

Scale 3: ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม สมรรถนะของผูบ้รหิารกบัประสทิธิผลของ 
   สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 1  
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.987 82 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.1) 366.23 1034.047 .585 .987 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.2) 366.47 1038.464 .531 .987 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.3) 366.43 1023.082 .738 .986 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.4) 366.23 1026.806 .850 .986 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.5) 366.20 1026.648 .781 .986 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.6) 366.30 1043.528 .427 .987 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.7) 366.27 1022.547 .871 .986 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.8) 366.37 1027.068 .753 .986 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.9) 366.37 1033.275 .659 .987 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1.10) 366.20 1030.717 .750 .986 
สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.1) 

366.37 1030.792 .727 .986 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.2) 

366.47 1036.395 .589 .987 



  

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.3) 

366.27 1024.754 .815 .986 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.4) 

366.27 1023.513 .779 .986 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.5) 

366.33 1029.195 .770 .986 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.6) 

366.23 1026.047 .871 .986 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (X2.7) 

366.27 1029.513 .767 .986 

สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.1) 366.30 1026.493 .846 .986 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.2) 366.40 1030.662 .735 .986 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.3) 366.33 1033.609 .588 .987 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.4) 366.17 1032.144 .722 .987 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.5) 366.40 1032.386 .687 .987 
สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (X3.6) 366.20 1028.372 .816 .986 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.1) 366.27 1025.651 .874 .986 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.2) 366.47 1031.430 .658 .987 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.3) 366.37 1023.275 .848 .986 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.4) 366.40 1027.766 .679 .987 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.5) 366.30 1026.562 .765 .986 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4.6) 366.37 1026.654 .763 .986 
สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.1) 

366.33 1028.299 .795 .986 

สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.2) 

366.37 1031.826 .699 .987 

สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.3) 

366.33 1025.057 .884 .986 

สมรรถนะในการตระหนักรับรู้เรื่องโลกาภิ
วัตน์ (X5.4) 

366.33 1027.540 .816 .986 

สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.1) 366.30 1028.631 .787 .986 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.2) 366.27 1030.202 .748 .986 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.3) 366.37 1020.171 .854 .986 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.4) 366.40 1028.800 .787 .986 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.5) 366.37 1025.344 .878 .986 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.6) 366.30 1029.183 .772 .986 
สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6.7) 366.30 1026.424 .848 .986 



  

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.1) 

366.40 1033.834 .586 .987 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.2) 

366.23 1046.116 .355 .987 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.3) 

366.27 1036.133 .528 .987 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.4) 

366.30 1036.424 .572 .987 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.5) 366.27 1028.340 .724 .986 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.6) 

366.20 1036.510 .667 .987 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.7) 

366.27 1035.789 .671 .987 

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(Y1.8) 

366.33 1034.644 .620 .987 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.1) 366.33 1032.920 .667 .987 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.2) 

366.27 1041.375 .497 .987 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.3) 

366.40 1039.628 .551 .987 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.4) 

366.20 1031.614 .824 .986 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.5) 

366.33 1037.816 .602 .987 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.6) 366.30 1033.114 .663 .987 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 
(Y2.7) 

366.20 1030.717 .853 .986 

ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.1) 366.27 1024.616 .818 .986 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.2) 366.33 1029.954 .749 .986 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.3) 366.20 1037.407 .561 .987 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.4) 366.30 1028.493 .791 .986 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.5) 366.30 1031.872 .697 .987 
ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.6) 366.33 1027.609 .738 .986 



  

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3.7) 366.33 1039.609 .547 .987 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.1) 366.30 1039.183 .561 .987 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.2) 366.27 1040.202 .533 .987 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.3) 366.33 1038.092 .593 .987 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.4) 366.33 1039.609 .547 .987 
ความคาดหวังที่สูง (Y4.5) 366.33 1042.506 .458 .987 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.1) 366.33 1037.747 .604 .987 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.2) 366.33 1040.713 .513 .987 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.3) 366.20 1036.303 .674 .987 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.4) 366.23 1037.289 .631 .987 
ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5.5) 366.30 1042.700 .453 .987 
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.1) 

366.33 1038.437 .583 .987 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.2) 366.40 1033.628 .591 .987 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.3) 

366.53 1043.154 .415 .987 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(Y6.4) 

366.23 1036.530 .655 .987 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7.1) 
366.23 1035.013 .620 .987 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7.2) 
366.37 1030.930 .656 .987 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7.3) 
366.30 1034.631 .621 .987 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7.4) 
366.33 1031.402 .643 .987 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7.5) 
366.27 1037.789 .538 .987 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (Y7.6) 
366.27 1027.444 .747 .986 

 
 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
และรายชื่อสถานศึกษาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายชื่อสถานศึกษาท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ลำดับท่ี รายชื่อสถานศึกษา 

อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี

1 โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง  
2 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 
3 โรงเรียนวัดพันตำลงึ 
4 โรงเรียนวัดวังพระนอน 
5 โรงเรียนอนบุาลวัดป่าเลไลยก ์
6 โรงเรียนวัดอุทมุพราราม 
7 โรงเรียนวัดอู่ยา 
8 โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิตะวันตก 
9 โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิตะวันออก 
10 โรงเรียนวัดประชุมชน 
11 โรงเรียนวัดโพธ์ิท่าทราย 
12 โรงเรียนวัดศีรษะเกษ  
13 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
14 โรงเรียนบ้านหนองบอน 
15 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
16 โรงเรียนวัดเขาดิน 
17 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
18 โรงเรียนวัดแก้ว 
19 โรงเรียนวัดคันทด 
20 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์  
21 โรงเรียนสุพรรณภูม ิ
22 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎรบ์ูรณะ 
23 โรงเรียนวัดพร้าว 
24 โรงเรียนวัดพหิารแดง 
25 โรงเรียนวัดลาดตาล 
26 โรงเรียนวัดวรจันทร ์
27 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
28 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 
30 โรงเรียนบ้านดอนโพ 



  

ลำดับท่ี รายชื่อสถานศึกษา 

31 โรงเรียนวัดสวนแตง 
32 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 
33 โรงเรียนวัดหนองโสน 
34 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุร ี
35 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 
36 โรงเรียนวัดสระประทุม 
37 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 
38 โรงเรียนอนบุาลสุพรรณบุร ี
39 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 
40 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร ์
41 โรงเรียนโคกโคเฒ่า 
42 โรงเรียนวัดไผลู่กนก 
43 โรงเรียนวัดพระธาตุ 

อำเภอบางปลามา้ 

44 โรงเรียนกฤษณา 
45 โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ 
46 โรงเรียนวัดบางเลน 
47 โรงเรียนบางปลาม้า 
48 โรงเรียนวัดชีปะขาว 
49 โรงเรียนวัดดารา 
50 โรงเรียนวัดบางใหญ ่
51 โรงเรียนบ้านรางทอง 
52 โรงเรียนบางแมห่ม้าย 
53 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 
54 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 
55 โรงเรียนวัดคูบัว 
56 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 
57 โรงเรียนวัดโพธ์ิตะควน 
58 โรงเรียนวัดดาว 
59 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 
60 โรงเรียนวัดดอนขาด 
61 โรงเรียนวัดไผเ่ดี่ยว 
62 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 



  

ลำดับท่ี รายชื่อสถานศึกษา 

63 โรงเรียนวัดโบสถ์ 
64 โรงเรียนวัดสุขเกษม 
65 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 
66 โรงเรียนวัดไผ่มุง้ 
67 โรงเรียนวัดลานคา 
68 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 
69 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 
70 โรงเรียนอนบุาลวัดสวนหงส ์
71 โรงเรียนวัดโพธ์ิศร ี
72 โรงเรียนวัดบ้านหมี ่
73 โรงเรียนวัดเสาธง 
74 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ ่
75 โรงเรียนบ้านโพธ์ิศร ี
76 โรงเรียนวัดลำบัว 
77 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 
78 โรงเรียนวัดช่องลม 
79 โรงเรียนวัดราษฎรบ์ำรงุ 

อำเภอศรีประจันต์ 

80 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 
81 โรงเรียนวัดเกาะ 
82 โรงเรียนวัดดงข้ีเหล็ก 
83 โรงเรียนวัดดอนบปุผาราม 
84 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 
85 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 
86 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 
87 โรงเรียนวัดวังพลับใต ้
88 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 
89 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 
90 โรงเรียนบ้านห้วยเจรญิ 
91 โรงเรียนวัดเถรพลาย 
92 โรงเรียนวัดปลายนา 
93 โรงเรียนวัดพังม่วง 
94 โรงเรียนวัดโพธ์ินฤมิตร 



  

ลำดับท่ี รายชื่อสถานศึกษา 

95 โรงเรียนวัดสามจุ่น 
96 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณนาราม 
97 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 
98 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 
99 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 
100 โรงเรียนอนบุาลศรีประจันต์ 
101 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 
102 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 
103 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธผิลของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 1 
................................................................................................................................................... ............. 
คำชี้แจง 
  1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับ
การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยข้อมูลที่ได้
จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยน้ี ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรบัรองว่า
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโรงเรียนของท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ใน
ภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 
  2. ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนมีทั้งสิ้น 2 คน ประกอบด้วย  
   1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งฯ  จำนวน 1 คน 
   2) ครู       จำนวน 1 คน  
  3. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 สมรรถนะของผู้บริหาร 
   ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
  4. แบบสอบถามฉบับนี้เปน็แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ โดยท่านสามารถสแกน QR code 
ที่แนบมาน้ีหรือตอบแบบสอบถามผ่าน Link : https://forms.gle/PWkixGEAVya6ufJx7 เพื่อทำ
แบบสอบถามได้ 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 

นางสาวอัญชุลีภรณ์ คำภิระ 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทร. 081-1724336 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

https://forms.gle/PWkixGEAVya6ufJx7


  

ตอนท่ี 1 : สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ 
 ชาย 
 หญงิ 

2 อายุ 
 20 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี 
 51 – 60 ปี 
 60 ปีข้ึนไป 

3 ระดับการศึกษาสงูสุด 
 ปรญิญาตร ี
 ปรญิญาโท 
 ปรญิญาเอก 

4 ตำแหน่งปจัจบุัน 
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรกัษาการในตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 คร ู

5 ประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน 
 1 – 5 ปี 
 6 – 10 ปี 
 11 – 15 ปี 
 16 – 20 ปี 
 20 ปีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 



  

ตอนท่ี 2 : สมรรถนะของผู้บริหาร 
คำชี้แจง ในการตอบคำถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาว่าผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารระดับใด 
แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็นเพียงช่องเดียว 
ถ้าท่านตอบ ระดับ 5 หมายถึง  สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง  สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง  สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง  สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง  สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
สมรรถนะในการสื่อสาร (X1) 
1 ผู้บริหารสามารถพูดสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 

และเหมาะสม 
     

2 ผู้บริหารสามารถเขียนสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และเหมาะสม 

     

3 ผู้บริหารสามารถรับฟังข้อมูลหรือสารได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

     

4 ผู้บริหารสามารถแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางและน้ำเสียงที่
เหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานการณ์ต่าง ๆ  

     

5 ผู้บริหารสามารถพูดจูงใจและโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย 
ยอมรับ และคล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย  

     

6 ผู้บริหารสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี และเทคนิควิธีการ
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

     

7 ผู้บริหารสามารถเปน็ผู้นำการประชุม หรืออภิปรายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

8 ผู้บริหารสามารถนำข้อมูล และข้อสรุปจากการประชุมหรือ
อภิปรายมานำเสนอต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

9 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง 

     

10 ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ 

     



  

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (X2) 

11 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อวางแผน และกำหนด
แนวทางการดำเนินงานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

12 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน 
และหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

     

13 ผู้บริหารสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้      

14 ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานตามความความถนัดและ
ความสามารถของแตล่ะบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

     

15 ผู้บริหารสามารถบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

     

16 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด 

     

17 ผู้บริหารสามารถกำกบัติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

     

สมรรถนะในการทำงานเปน็ทีม (X3) 

18 ผู้บริหารสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ      

19 ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมาย บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบของทีมได้อย่างชัดเจน 

     

20 ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีมไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

     

21 ผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มีความ
เกื้อกลูซึง่กันและและกัน 

     

22 ผู้บริหารมีกระบวนการในการสร้างแรงจงูใจในการ 
ปฏิบัติงานแกส่มาชิกในทีม  

     

23 ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นที่ยอมรบั
ของสมาชิกในทมีได้ 

     



  

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4) 
24 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่

การปฏิบัตทิี่มีประสิทธิภาพ 
     

25 ผู้บริหารสามารถปรับโครงสร้างของการทำงานของ
บุคลากรใหเ้หมาะสมกับการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดล้อม 

     

26 ผู้บริหารสามารถปรับตัวอย่างทันท่วงที เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

     

27 ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ขององค์กร 

     

28 ผู้บริหารสามารถนำหลักการบริหารโครงการมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

     

29 ผู้บริหารสามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

     

สมรรถนะในการตระหนักรบัรู้เรื่องโลกาภิวัตน์ (X5) 

30 ผู้บริหารสามารถปรับตัวใหส้อดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวัตน์      

31 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามของกระแส
โลกาภิวัตน์ได ้

     

32 ผู้บริหารสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทำงานเมื่อสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  

     

33 ผู้บริหารมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรบัตัวให้เข้ากบัวัฒนธรรมเหล่าน้ันได้อย่าง
กลมกลืน 

     

สมรรถนะในการบริหารตนเอง (X6) 

34 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของตนเองได้      

35 ผู้บริหารสามารถยอมรับในจุดด้อยของตนเอง และนำไป
แก้ไขปรับปรงุ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาจุดเด่นทีม่ีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

     



  

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
36 ผู้บริหารสามารถแบง่เวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัวได้

อย่างเหมาะสม 
     

37 ผู้บริหารมีความกระตือรอืร้นและมแีรงจูงใจในการทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

     

38 ผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง องค์กร และผู้ใต้บังคับบญัชา 

     

39 ผู้บริหารสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ เพื่อใหง้าน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

     

40 ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตอนท่ี 3 : ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
คำชี้แจง ในการตอบคำถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับใด 
แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็นเพียงช่องเดียว 
ถ้าท่านตอบ ระดับ 5 หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (Y1) 
1 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย และมีความปลอดภัย  
     

2 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอื้อต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

     

3 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแล ซ่อมแซม 
และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

     

4 ภายในสถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เพียงพอต่อ
นักเรียน 

     

5 มีการจัดหาสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม 

     

6 สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีสงัคมที่ดี และมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

     

7 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แสดงถึงความเป็น
มิตร ความอบอุ่น ที่เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร 

     

8 นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อการเรียน       

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 

9 สถานศึกษามีการกำหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจน       

10 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจ
เพื่อสนองต่อพันธกิจของสถานศึกษา 

     



  

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
11 พันธกิจของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการของสถานศึกษา 
     

12 ครูและบุคลากรของสถานศึกษายอมรับพันธกิจ ข้อกำหนด
ของสถานศึกษาและปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

13 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของสถานศึกษา  

     

14 มีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

     

15 บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 
พันธกิจของสถานศึกษา  

     

ภาวะผู้นำด้านวิชาการ (Y3) 
16 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารงาน

วิชาการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
     

17 ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการสอนเป็นอย่างดี 

     

18 ผู้บริหารมีความรอบรู้ สามารถพัฒนางานวิชาการได้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

19 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

     

20 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

     

21 ผู้บริหารใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     

22 ผู้บ ริห ารส่ ง เส ริม  สนับ สนุ น ให้ ครูและบุ คลากรใน
สถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาด้านงานวิชาการ 

     

ความคาดหวังท่ีสูง (Y4) 
23 ผู้บริหารและครสู่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทักษะต่าง ๆ 

ที่จำเป็น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

     



  

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
24 ครูสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กับ

การสอนด้านวิชาการ 
     

25 ครูสามารถแสดงออกถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นให้
นักเรียนเห็นได้ 

     

26 ครูมีความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

27 ครูมีความคาดหวังสูงต่อการถ่ายทอดให้นักเรียนบรรลุผล
ในการเรียนการสอน 

     

ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน (Y5) 

28 ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรมีความทุ่ มเทเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามภารกิจของสถานศึกษา 

     

29 ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรมีความตั้งใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

     

30 ครูมีการการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 

     

31 ครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

     

32 ครูสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอนและ
การอบรมได ้  

     

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y6) 
33 ครูสามารถปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

34 ผู้บริหารสนับสนุนใหม้ีกิจกรรมหรอืจัดต้ังโปรแกรมเพื่อการ
ช่วยเหลือแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล 

     

35 ครูสามารถนำผลการดำเนินกิจกรรม หรือผลการประเมิน
จากโปรแกรมมาใช้ในการพัฒนานักเรียน 

     

36 ครูมีการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนต่อผู้บริหาร
และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง   

     

ความสัมพันธเ์ชิงบวกกับผูป้กครอง (Y7) 

37 ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

     



  

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
38 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมสนับสนุนในภารกิจ

และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
     

39 ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

     

40 ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน      

41 ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองมีความร่วมมือเพื่อพัฒนา
นักเรียนจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

     

42 ผู้ปกครองมีการพบปะพูดคุยกับครู เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับตัวนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

     

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูที่กรุณาตอบแบบสอบถามผู้วิจัย 

 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอัญชุลีภรณ์ คำภิระ 
วัน เดือน ปี เกิด 3 เมษายน 2537 
สถานท่ีเกิด จังหวัดสุพรรณบรุ ี
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนสงวนหญงิ 

จังหวัดสุพรรณบรุี  
พ.ศ. 2560 สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(ศษ.บ.) สาขาวิชาการประถมศกึษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
พ.ศ. 2562 ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 217 หมู ่4 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จงัหวัดสพุรรณบุรี 72140   
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