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สมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

THE ADMINISTRATIVE COMPETENCIES OF PRINCIPAL AFFECTING
THE SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE OFFICE OF CHACHOENGSAO

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1

นางยุวดี จิตตโสภา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.พจนีย มั่งคั่ง และ ดร.ศรัญญา ไพรวันรัตน 

ABSTRACT

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of administrative competencies of principals under 

the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, 2) the level of school effectiveness in schools under 

the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, 3) the relationship between administrative 

competencies of principals and school effectiveness of those schools and 4) the prediction coefficients of the 

administrative competencies affecting the school effectiveness in those schools. The samples were 409 principals 

and teachers of school under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 in the academic year 

of 2556 B.E. The research instrument used for data collection was a set of 5-item rating scale questionnaires. The 

statistic for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation 

(Pearson product moment correlation coefficient) and the stepwise multiple regression analysis.

 The findings revealed as follows :

 1) The administrative competencies of principals under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service 

Area 1 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; team building, personnel 

development, vision and self development, communication and reinforcement, respectively.

 2) The school effectiveness under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 as a whole 

was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; output, process, decision making, teaching 

curriculum and technology, and learning climate, respectively.

 3) The administrative competencies of principals and the school effectiveness under the Office of 

Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 was positively correlated at the significantly high level (r
xy
 = .765) 

of. 05 respectively.

 4) The administrative competencies of principals affected the school effectiveness under the Office of 

Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 which can be accounted for result based management, personnel 

development, analysis and synthesis, team building, self development, and vision and could concurrently 

co-predicted for 60.50% on the school effectiveness at a level of .05 respectively. The equation could be a written 

in standardized score as; Z´y = .285X
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บทคัดยอ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ระดบัสมรรถนะในการบรหิารงานของผูบรหิารสถานศึกษา 2) ระดบัประสิทธผิลของโรงเรยีน 

3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 4) สมรรถนะในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปการศึกษา 2556 

จํานวน 409 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  

 ผลการวิจัยพบวา

 1) สมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การทํางานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับการมีวิสัย

ทัศน มีคาเฉลี่ยเทากัน การพัฒนาตนเอง สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การสื่อสารและจูงใจ

 2)  ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานผลลัพธ ดานกระบวนการ ดานการตัดสินใจ และดานหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี กับ

ดานบรรยากาศ มีคาเฉลี่ยเทากัน

 3) สมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (r
xy
 =.765) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) สมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ดานการทํา

งานเปนทีม ดานการพัฒนาตนเอง และดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน พยากรณไดรอยละ 60.50 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สามารถเขียน

เปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z´y = .285X
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คําสําคัญ : สมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุงสูความสมดุลและ

ยั่งยืนไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูให

เขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคนหรอืทนุมนษุยใหเขมแข็งพรอมรบั

การเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สงผลทําใหโครงสรางของ

สังคมมั่นคง เขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 13) ซึ่งสอดคลองกับพระราช-

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ทีไ่ดบญัญตัไิววา สวนราชการมหีนาทีพ่ฒันา

ความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู

อยางสมํา่เสมอ โดยตองรบัรูขอมลูขาวสารและสามารถประมวลผล

ความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับ

เปลี่ยนทัศนคติของข าราชการในสังกัดให เป นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ อันจะสงผลดีตอการใหบริการ

ประชาชนอยางทัว่ถงึ (สํานักงานคณะกรรมการปฏริปูระบบราชการ, 

2545, หนา 9) โดยรัฐไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่ง

เปนกฎหมายแมบทในการบรหิารและจดัการศกึษาพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 มุงใหความสําคัญตอ

ผู บริหารโรงเรียนมากเพราะเชื่อว าเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง

ที่จะทําใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคในการปฏิรูปการศึกษาเห็นวา ผูบริหารการศึกษา

ทุกระดับ หวังที่ผู บริหารโรงเรียนวาเปนผู บริหารที่มีความรู  
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ความสามารถสงู สามารถบรหิารโรงเรยีนใหดาํเนนิไปดวยความเรยีบ

รอย เพราะอาจกลาวไดวาโรงเรียนจะดีหรือไมดี มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการศึกษาจะสัมพันธและแปรไปตามผูนํา ซึ่งใน

ระดับโรงเรียนผูนําคือ ผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง ซึ่งสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหาร คือเงื่อนไขแหงความสําเร็จอัน เปนปจจัย

ภายในองคกรทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยตองมคีณุธรรม และจรยิธรรม

ที่เปนแบบอยางที่ดี ในองคกร และพัฒนาจรรยาบรรณในบุคลากร

จึงเปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังในระดับปจเจกบุคคล 

และองคกร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32)

 ปจจุบันกระแสการปฏิรูประบบราชการไดกอตัวและสงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ ท้ังในเชิงโครงสรางการบริหาร

จดัการ วธิปีฏบิตังิาน ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของตวัขาราชการ

เอง แนวคิด “สมรรถนะ” เปนแนวคิดใหมที่ไดนํามาปรับใชใน

กระบวนการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อ

ตองการสรางภาครัฐใหมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยมุงพัฒนาให

ขาราชการในองคกรมีศักยภาพ เหมาะสมสําหรับรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเปนองคประกอบ

ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ (สุรพงษ มาลี, 2549, หนา 26-28) 

นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในเร่ืองการคัดเลือก การพัฒนา และการบริหาร

ผลงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องน้ี กระทรวง

ศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลพัฒนาคนและพัฒนางานตางๆ 

ในสถานศึกษา ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผูบรหิารจงึเปนหัวใจหรอืตวัจกัรสาํคญัในการดาํเนนิงานตามภารกจิ

ของสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมาย

ของหลกัสตูร ดงัจะเห็นไดจากแผนกลยทุธการพฒันาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่กําหนดไวในเปาประสงควา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับ

การพัฒนา ใหมีความรู  คู คุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

ตําแหนง มาตรฐานวิชาชีพทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะการ

ปฏิบัติงานในหนาที่และสมรรถนะเฉพาะตามกลุมสาระ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 6)

 ผูบริหารสถานศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอการจัดการ

ศกึษา และมีความสาํคญัมากตอการพฒันาคณุภาพการศกึษาใหเปน

ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นไดนั้น

ผู บริหารสถานศึกษาจะตองมีสมรรถนะ เพื่อผลสําเร็จของงาน

ความรู ความสามารถ ทีท่าํใหบคุคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดน 

(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2548, หนา 5-6) ซึ่ง

ผลการจัดการศึกษาจะเปนเชนใดหรือผูเรียนจะมีคุณภาพมากนอย

เพยีงใดขึน้อยูกบัสมรรถนะการบรหิารของผูบรหิารสถานศกึษาเปน

สําคัญ (รัตนาภรณ ศรีพยัคฆ, 2549, ออนไลน) ทํานองเดียวกับ 

สุพล วังสินธ, (2545, หนา 29) ที่กลาววา บุคคลที่มีความสําคัญที่

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะ

ตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มีความ

สามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และ

การเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได

อยางมปีระสทิธภิาพ ผูบรหิารสถานศกึษาจงึเปรยีบไดวาเปนจอมทัพ

สาํคญัทีจ่ะนาํพาองคกรใหกาวไปในกระแสแหงการปฏริปูไดอยางมี

เกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชความรูความ

สามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันเปนที่นาเชื่อถือศรัทธา ในการ

สงเสริมสนับสนุนผลักดันกระตุนและบริหารจัดการใหครู นักเรียน

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย ผูบริหารจะตอง

รบัผดิชอบภาระงาน และใชความสามารถทีเ่หมาะสมสอดคลองกบั

บทบาทที่ปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จอยางโดดเดนกวาผูอื่น หรือท่ี

เรียกวา สมรรถนะ (competency) (อนันต นามทองตน, ออนไลน, 

ม.ป.ป.) ปจจุบันกระแสการปฏิรูประบบราชการไดกอตัวและสงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ ทั้งในเชิงโครงสรางการบริหาร

จดัการ วธิปีฏิบติังาน ตลอดจนการพฒันาศักยภาพของตวัขาราชการ

เอง แนวคิด “สมรรถนะ” เปนแนวคิดใหมที่ไดนํามาปรับใชใน

กระบวนการบรหิารงานบคุคลของภาครฐั ซึง่มเีปาหมายเพือ่ตองการ

สรางภาครัฐใหมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยมุงพัฒนาใหขาราชการใน

องคกรมีศักยภาพ เหมาะสมสําหรับรองรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเปนองคประกอบที่สําคัญในการ

พัฒนาประเทศ (สุรพงษ มาลี, 2549, หนา 26-28) นอกจากนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(2549, หนา 42-43) ไดนาํแนวคดิเรือ่งสมรรถนะมาใชในการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลในเรื่องการคัดเลือก การพัฒนา และการบริหาร

ผลงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดตระหนักถึงความ

สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแล

พัฒนาคนและพัฒนางานตางๆ ในสถานศึกษา ใหดําเนินไปอยางมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล ซึง่ไดแบงสมรรถนะในการบรหิารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษายุคใหม ไว 8 องคประกอบ ไดแก 1) การ

มุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางาน

เปนทีม 5) การวิเคราะหและสังเคราะห 6) การสื่อสารและจูงใจ 

7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 8) การมีวิสัยทัศน (สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา, 2548, หนา 

42-43)
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 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ควรมีระบบและ

หลักการที่เปนที่ยอมรับ มีการฝกทักษะ และใหการอบรมครูเสมอ

และกําหนดจุดมุงหมายของการสอนถือเปนสิ่งสําคัญของโรงเรียน 

เปนสิ่งสนับสนุนเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่

นําไปสูโรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก โรงเรียนจะมุ งเนนท่ีการใหความสนใจดานวิชาการอยาง

สมํ่าเสมอ มีการมอบหมายการบานใหนักเรียนไดติดตามผลการทํา

งานของนักเรียนอยางตอเนื่อง มีการแกปญหาใหกับนักเรียนดวย

ความเอาใจใส การศึกษาของนักการศึกษาหลายทานที่ไดศึกษา

โรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา มีปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 

โรงเรียนนั้นจะมีการพัฒนาครูและบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ มีการ

ตดิตามความกาวหนาของนกัเรยีนอยางใกลชดิ ซึง่เปนกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (Hoy & 

Miskel, 2001, p. 301) การเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนจะชวยใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ครูตอง

มีความรูความเขาใจในหลักสูตร มีการพัฒนาเพิ่มความรูใหกับครู

อยางตอเนื่องในดานวิชาการและกระบวนการท่ีมีผลตอการจัดการ

เรียนการสอน มีการจัดทําแผนการสอนและปรับปรุงใหทันสมัย

อยูตลอดเวลา ครูและฝายบรหิารตองเอาใจใสตอผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน มีการติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และปรับปรุงใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยูเสมอ (ธานินทร เลิศพันธ, 

2552, หนา 48)  

 ในการบริหารโรงเรียนที่ประสบอุปสรรคจนไมสามารถ

บรหิารงานไดตามเปาหมายและวตัถุประสงคทีว่างไวเพราะผูบริหาร

มวีธิกีารบรหิารงานทีแ่ตกตางกนัและมุงบริหารงานตามภาระหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายเพียงอยางเดียวซึ่งไมเพียงพอที่จะทําใหโรงเรียน

ไปสูเปาหมายได จากการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู

พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนยังไมไดคุณภาพ โดยเฉพาะสาเหตุ

หนึง่ทีผู่เรยีนไมไดรับการจดักระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีน

เปนสําคัญ เนื่องจากปญหาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร เชน ยังไม

ใหความสาํคญักบัการปฏริปูการเรยีนการสอนของครเูทาทีค่วร และ

ไมสงเสริมงานวิชาการท่ีเปนหัวใจของการบริหารงานในโรงเรียน

ผู บริหารสวนใหญยังขาดวิสัยทัศนที่กวางไกล ขาดภาวะผูนํา

ขาดความรอบรูในสภาวการณและกลยุทธตางๆ ดังท่ี จําลอง นัก

ฟอน (2545, หนา 60) ไดกลาววาผูบริหารโรงเรียนควรมีความรู

ความสามารถในการวางแผนความรูความสามารถเชิงผูนํา ความรู

ความสามารถในการเปนนกัจดัการความรูความสามารถในการวจิยั 

และพฒันาการประสานประโยชน การประสานงาน การสือ่สาร การ

ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม การเปนผู มีอํานาจหรือ

ศักยภาพเปนผูนําท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางแทจริง 

จําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรู ทักษะ ความสามารถในการ

บริหาร ซึ่งเปนศักยภาพซอนในตนเองและแสดงออกไดดวย

พฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีเ่รยีกวาสมรรถนะการปฏบิติังานในหนาที่

ความรับผิดชอบ

  โรงเรียนที่ดีนั้นการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนตองมี

ความรูความเขาใจ และสามารถบริหารโรงเรียนตามแนวทางการ

จัดการศึกษาไดเปนอยางดีอีกท้ังผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําการ

ปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และจากการเปล่ียนแปลงตางๆ 

ทางสงัคม เศรษฐกิจการเมอืง และเทคโนโลยทํีาใหผูบรหิารโรงเรยีน

ตองมคีวามกระตอืรอืรนและพฒันาตนเองอยางตอเนือ่งตลอดเวลา 

ความรูความสามารถและทักษะหรือที่เรียกวาสมรรถนะของบุคคล

เปนส่ิงจําเปนสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่เตรียมรับการเปล่ียนแปลง

เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายผูบริหารโรงเรียนจําเปน

ตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่เอื้อตอการ

จดัการศกึษา (ธรีะ รญุเจรญิ, 2545, หนา 49) และผูบรหิารโรงเรยีน 

เปนผูนาํสาํคญัในการกาํหนดนโยบายเปาหมาย ตลอดจนวิธดีาํเนนิ

งานของโรงเรียนเพื่อใหการบริหารโรงเรียนบรรลุผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและนโยบายของรัฐที่กําหนดไวและตองรับผิดชอบใน

การปฏิบตังิานดานตางๆ ของโรงเรยีนใหมปีระสิทธภิาพ และบงัเกดิ

ประสิทธิผลตอ การศึกษาซึ่งการบริหารโรงเรียนจะดําเนินไปดวยดี

และวัตถุประสงคขึ้นอยูกับบุคลากรหลายฝาย โดยเฉพาะผูบริหาร

โรงเรียนขั้นพื้นฐานตองเปนผูมีสมรรถนะเพียงพอเทาทันการ

เปลีย่นแปลงของสังคมวยัรุน (สาํเภา นรสงิห, 2546, หนา 159–160) 

นอกจากนี้ เทื้อน ทองแกว (2549, หนา 10) ไดกลาววาสมรรถนะ

เปนปจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให

แกองคกรโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรเพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนาองคกร องคกรตางๆ จึง

พยายามเอาสมรรถนะมาใชเปนปจจัยในการบริหารองคกรในดาน

ตางๆ เชน การบรหิารงานบคุคล การบรหิาร งานวชิาการ การพฒันา

งานบริการหรือการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจุบันพบวา

หนวยงานและนักวิชาการไดใหความสําคัญและกําหนดแนวทางใน

การดําเนินงานเก่ียวกับการมีสมรรถนะในองคกรเพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนาองคกร สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(2548, หนา 12) ไดจัดสัมมนาเรื่องสมรรถนะของขาราชการและ

ไดมีการกลาวถึง การกําหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา

กลุมงานขึ้นเพราะเชื่อวาการกําหนดสมรรถนะดังกลาว จะสงผลให

ขาราชการผูนั้นมีผลปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกรบรรลุเปาประ

สงคที่ตองการผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมที่จะนําไปสูผลดี ผล

ทางบวกผูบริหารตองมีความรูในการบริหารแนวใหมๆ เลือกและ
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ปรบัปรงุใชนวตักรรมไดหลากหลายใชความสามารถของตนในฐานะ

ผูนําจูงใจหรือนําใหผูอื่นรวมมือรวมใจกับตนดําเนินการตางๆ เพื่อ

ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว โดยตนสังกัดควรใหความสนใจ

และเอาใจใสในการสงเสรมิการศกึษาใหมกีารพฒันาอยางเปนระบบ

และตอเนือ่งเพือ่ใหครแูละบคุลากรในโรงเรียนมกีารปฏบิติังานอยาง

มีคุณภาพ เพื่อที่จะไดสงผลใหเกิดประสิทธิผลตามมาเปนลําดับ

ตอไป

 โรงเรียนในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการพัฒนางานดานการ

ศึกษาโดยตรงจึงตองมีการบริหารงานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผูบริหารตองเปนผูท่ีเลือกใชพฤติกรรมหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกับ

ตนเองกับผูใตบังคับบัญชา และสภาพแวดลอมของหนวยงานให

มคีวามเจรญิกาวหนา โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดครอบคลุม 4 

อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอบางปะกง 

และอําเภอบานโพธิ์ มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 142 แหง เปนหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

จํานวน 142 แหง จากผลการประเมินของ สมศ. รอบที่ 3 ที่ผานมา

พบวามโีรงเรยีนไดรับการประเมนิท่ีแตกตางกัน ประกอบกบัผลสอบ 

O–Net ทีผ่านมามผีลการสอบแตกตางกนั ทัง้นีข้ึ้นอยูกบับรบิทของ

พื้นที่ปญหาในชุมชน ปญหาดานการบริหารจัดการ การบริหารงบ

ประมาณ การบริหารดานบุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในปการ

ศึกษาที่ผานมาพบวายังไมไดตามเกณฑที่ต้ังไว ความรักในสถาบัน

การศึกษา ความรวมมือรวมใจของครูและผูบริหาร สภาพปจจุบัน

ผู บริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 1 สวนหนึ่งเปนผูที่ไมไดผานการอบรมวิชาการบริหาร หรือไม

ไดสําเร็จการศึกษาดานการบริหารโดยตรงหรือผานการอบรม

วิชาการบริหารมานานแลวจึงไดรับการแตงตั้งใหเปนผู บริหาร

โรงเรียน เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผูบริหารแสดงพฤติกรรม

หรือมีภาวะผูนําที่ไมสอดคลองกับความตองการของครูผูสอนคือไม

เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารและรวมแกปญหาตางๆ 

มุงเนนใหผลงานสาํเรจ็ตามเปาหมายเพยีงดานเดยีว ไมสงเสรมิขวญั

และกําลังใจ ผูบริหารไมกลาตัดสินใจ กลัวการเปลี่ยนแปลง กลัว

ผลกระทบที่ตามมาซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้คือ พฤติกรรมของผูนําที่

สงผลกระทบตอประสิทธิผลของโรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2553, หนา 19) 

 จากการศึกษาเหตุผลขางตนและปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยมี

ความสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งสมรรถนะในการบรหิารงานของผูบรหิาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อนําผลการ

ศึกษาไปใชใหสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียนและพัฒนา

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 และเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหเอื้อตอการปฏิรูปการศึกษา

อันจะสงผลใหการบริหารงานในโรงเรียนเกิดประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

   1.  เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบรหิารสังกดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  3. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธระหวางสมรรถนะในการบริหาร

งานของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  4. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารที่

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ขอบเขตของเนื้อหา

   การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารในการ

บริหาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบดวย 

ขอบเขตดานเนื้อหาดังนี้

 1. สมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

ผูวิจัยไดศึกษาจากเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548, หนา 42-43) ซึ่ง

ไดกําหนดสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษายุค

ใหม ไว 8 องคประกอบ ไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการ

ทีด่ ี3) การพฒันาตนเอง 4) การทาํงานเปนทมี 5) การวเิคราะหและ

สงัเคราะห 6) การสือ่สารและจงูใจ 7) การพัฒนาศกัยภาพบคุลากร 

8) การมีวิสัยทัศน

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษาเกณฑการ

ประเมนิประสทิธผิลจาก แคลดเวล และสพงิค (Caldwell & Spinks, 

1990, p. 108) ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก 1) ดานหลักสูตรการ

สอนและเทคโนโลยี 2) ดานการตัดสินใจ 3) ดานทรัพยากร 

4) ดานภาวะผูนํา 5) ดานบรรยากาศ 6) ดานกระบวนการ 7) ดาน

ผลลัพธ
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วิธีดําเนินการวิจัย

   1. ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการ

ศกึษา 2556 จาํนวน 142 โรงเรยีน จาํแนกเปนผูบรหิารสถานศกึษา 

จํานวน 142 คน และคร ูจํานวน 1,448 คน รวมประชากร 1,590 คน

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการ

ศึกษา 2556 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 103 คน 

และครู จํานวน 306 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

จากตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, 

pp. 607-610) รวมประชากรทั้งสิ้น 409 คน จากนั้นนํามากําหนด

ตามสัดสวนของประชากรโดยการสุมอยางงาย แยกตามรายอําเภอ 

4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ และ

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว
 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปน

แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง เปนแบบสอบถามเรื่ององคการ

แหงการเรียนรูของโรงเรียน และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของครู แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ และตําแหนง แบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร ออกหนงัสอืขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม

ถึงผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ที่กําหนดไว

  2.  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ

แลวนาํหนงัสอืทีผ่านการพจิารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการโรงเรยีน

ที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บ

ขอมูลตอไป

  3. การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงและเก็บ

คืนดวยตนเอง

  4. การรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล

ตอไป

การวิเคราะหขอมูล

   1. นําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมาใหคะแนนตาม

แนวทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 

ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, 

p. 247) 

 2. การแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยกําหนดเกณฑ

ความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัดโดยอาศัยแนวคิดของ 

บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23-24) 

 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ใชการ

หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s Product 

Moment Correlation Coefficient) โดยภาพรวมและ

รายดาน แลวเปรียบเทียบกับเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 

หนา 110)

 4. การวิเคราะหสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 โดยวเิคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี 

(Stepwise)

สรุปผลการวิจัย

   1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงมีมากท่ีสุด 

จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 57.70 รองลงมา เพศชาย 173 คน 

คิดเปนรอยละ 42.30 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุดมี 

จาํนวน 238 คน คดิเปนรอยละ 58.19 รองลงมา คอื ผูทีม่กีารศกึษา

ระดับปริญญาโท จํานวน 171 คน คิดเปนร อยละ 41.81 

มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป มากที่สุด มีจํานวน 121 คน 

คดิเปนรอยละ 29.58 รองลงมา คอื ผูทีม่ปีระสบการณในการทํางาน 

6-10 ป มจีาํนวน 111 คน คดิเปนรอยละ 27.15 ผูทีม่ปีระสบการณ

ในการทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 20.78 

และผูที่มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป มีจํานวน 92 คน 

คิดเปนรอยละ 22.49 เปนครูผูปฏิบัติการสอน มีจํานวน 306 คน 

คิดเปนรอยละ 74.82 และเปนผูบริหารสถานศึกษา มีจํานวน 103 

คน คิดเปนรอยละ 25.18
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 2. การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การทํางานเปนทีม รองลง

มา คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับการมีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ย

เทากัน และการพัฒนาตนเอง สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

การสื่อสารและจูงใจ 

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา

 1) ดานการมุ งผลสัมฤทธิ์ มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความรูความเขาใจในการ

วางแผนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ความสามารถในการวางแผน

การปฏิบัติงานแตละภารกิจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายตามแผน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

การปฏิบัติงานอยางครบถวนสมบูรณ 

 2) ดานการบรกิารทีด่ ีมคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก เรยีงลาํดบั

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการศึกษาความตองการของผูรับ

บริการกอนสรางระบบการใหบริการ รองลงมา คือ ความสามารถ

ในการจัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลความตองการ 

และความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือรนการใหบริการ สวนขอที่มี

คาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื มกีารนําผลลพัธจากการใหบรกิารมาปรบัปรงุ 

พัฒนา การใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3) ดานการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการ

วิเคราะหจุดเดนจุดดอยของตนเอง รองลงมา คือ เลือกวิธีพัฒนา

ตนเองไดอย างเหมาะสม และความสามารถในการติดตาม

ความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชพัฒนางาน

อยางตอเนื่อง 

 4) ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการวาง

แผนงานรวมกบัผูอืน่ รองลงมา คอื การสนบัสนนุใหกาํลงัใจ ยกยอง

ใหเกียรติเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงานอยูเสมอ และความเปนผู

นาํหรือผูตามไดเหมาะสมกบับทบาทและสถานการณ สวนขอทีม่คีา

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

 5) ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการ

เขียนเอกสารวิชาการ รองลงมา คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป และการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาในดาน

วิชาการ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสามารถในการวิจัย

เพื่อพัฒนางานในโรงเรียน 

 6) ดานการส่ือสารและจูงใจ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปนอย คอื การใหกาํลงัใจและใหเกียรติ

ผูอืน่ รองลงมา คอื การเปนผูนาํการอภปิรายและเขยีนสรปุประเดน็

ในโอกาสตางๆ และสามารถชักจูงโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ 

คลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด คือ การบริหารจัดการใหเกิดความยุติธรรมตอทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ 

 7) ดานการพฒันาศกัยภาพบคุลากร มคีาเฉลีย่อยูในระดบั

มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การสงเสริม สนับสนุน

และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน รองลงมา คือ 

การนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบ และการใหคําปรึกษา 

แนะนําและชวยแกปญหาแกบุคลากร สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ การจูงใจใหบุคลากรพัฒนาความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 8)  ดานการมวีสิยัทศัน มคีาเฉลีย่อยูในระดับมาก เรยีงลําดบั

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สามารถใชกระบวนการมีสวนรวมใน

การกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาโรงเรียน รองลงมา คือ 

การยอมรบัการเปล่ียนแปลง เทคนคิวธีิการเมือ่สถานการณแวดลอม

เปลี่ยนไป และสามารถกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการปฏิบัติงาน

ใหทนัสมยั สรางสรรคและสอดคลองกบันโยบายของโรงเรยีนทีส่งักัด 

สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สามารถกําหนดวิสัยทัศนหรือ

ทศิทางการปฏบิตังิานใหเปนรปูธรรม มคีวามเปนไปไดในทางปฏบิตัิ

หรือโอกาสความสําเร็จ 

 3. ศกึษาประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานประสิทธิภาพการ

บรหิารสถานศกึษา มคีาเฉลีย่โดยรวมและรายดาน อยูในระดบัมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานผลลัพธ รองลงมา คือ 

ดานกระบวนการ และดานการตัดสินใจ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ ดานบรรยากาศ 

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา

 1) ดานหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การกําหนด

จุดหมายเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจนกับการติดตาม

การใชเทคโนโลยีอยางเปนระบบ รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมทาง

วิชาการที่ยืดหยุนไดเหมาะสมกับความตองการของครู นักเรียน 

และชุมชน และการวางแผนในเร่ืองหลักสูตรอยางเปนระบบ

และเหมาะสม สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื สงเสรมิใหผูปกครอง

มีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน 

 2) ดานการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
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การบรหิารงานบุคคลของโรงเรยีน รองลงมา คอื คณะครมูสีวนรวม

ในการตัดสินใจกับทางโรงเรียนในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอม ชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจกับทาง

โรงเรียนในทุกดาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คณะครูมี

สวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 

 3) ดานทรัพยากร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคา

เฉลี่ยจากมากไปนอย คือ จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบัความ

ตองการในการสงเสริมและคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ 

มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเอื้ออํานวยใหครูปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิผล และมีการบริหารและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สามารถแบงสรรหนาที่ใหมี

ผูรับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน  

 4) ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผู บริหารมีการสงเสริมสวัสดิการ

และพัฒนาครูใหกาวหนาในวิชาชีพ รองลงมา คือ ผู บริหารมี

มนุษยสัมพันธและเปนแบบอยางท่ีดี และผูบริหารมีการสงเสริม

ใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ผูบริหารสงเสริมใหครู ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน และ

มีความรูสึกในการเปนเจาของ 

 5)  ดานบรรยากาศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายและ

คานิยมรวมกัน รองลงมา คือ โรงเรียนกําหนดพันธกิจที่ทําให

นกัเรียนเกิดการเรียนรูทีห่ลากหลาย และโรงเรยีนจดัสภาพแวดลอม

ใหเอื้อตอการเรียนรู นาอยู นาทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ครูในโรงเรียนมีการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล 

 6)  ดานกระบวนการ มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก เรยีงลาํดบั

คาเฉลีย่จากมากไปนอย คอื โรงเรยีนมกีารจดัทาํเอกสารการเงนิกบั

คณะครูและบุคลากรอื่นเพื่อความเขาใจอยูเสมอ รองลงมา คือ

ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบจากการจัดสรร

ทรัพยากรอยางชัดเจน และผู  เ ก่ียวข องมีความพึงพอใจใน

กระบวนการการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะครู ผูปกครอง 

และนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนได

อยางเหมาะสม 

 7)  ดานผลลัพธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคา

เฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีมาตรฐาน และมีการประกัน

คุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ โรงเรียนไดรับคําชมเชย ยกยอง 

จากชุมชนและหนวยงาน องคกรตางๆ และครู โรงเรียนมีความ

พึงพอใจในการสรางผลงาน มีความสุขในการทํางาน สวนขอที่มีคา

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักเรียนมีความเปนระเบียบ มีวินัยในโรงเรียน 

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

 5. ผลการศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ไดแก สมรรถนะ

ในการบรหิารงานของผูบรหิาร ดานการมุงผลสมัฤทธิ ์(X
1
) ดานการ

พฒันาศกัยภาพบคุลากร (X
7
) ดานการวเิคราะหและสังเคราะห (X

5
) 

ดานการทํางานเปนทีม (X
4
) ดานการพัฒนาตนเอง (X

3
) ดานการมี

วิสัยทัศน (X
8
) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ .605 

แสดงวาสามารถทํานายประสทิธผิลของโรงเรยีนในสังกัดสาํนักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ไดรอยละ 60.50 

สวนดานที่ไมสงผลตอประสิทธิผลฃองโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือดานการ

บริการที่ดี (X
2
) และดานการสื่อสารและจูงใจ (X

6
)

อภิปรายผล

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี

ประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้

 1. จากการศึกษาสมรรถนะในการบรหิารงานของผูบรหิาร

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายได

อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิลปกรณ จันทไชย 

(2551, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน

ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 

สมรรถนะผูบรหิารโรงเรยีนตามความคิดเหน็ของผูบรหิาร ครผููสอน

และประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวจิยัของ ชยัพงษ กองสมบตั ิ(2548, บทคัดยอ) 

ทีไ่ดศึกษาสมรรถนะในการบรหิารงานของผูบริหารเอกชนในจงัหวดั

หนองคาย ผลการวิจัยพบวา ผู บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัด

หนองคายมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อีกท้ังยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551, บทคัดยอ) 

ทีไ่ดศกึษาเรือ่ง สมรรถนะของผูบรหิารสถานศกึษา ตามความคดิเห็น

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการครู
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และบคุลากรทางการศกึษามคีวามคดิเหน็ตอสมรรถนะของผูบรหิาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย (2552, บทคัดยอ) ที่ศึกษา

เรื่องสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามการ

รับรูของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษา

พบวา สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของพรพนา 

พาโคกทม (2553, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะทางการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการศึกษาโดยรวมพบวา 

สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยภาพรวม

อยูในระดับมากที่สุด

 ทั้ งนี้ อ าจ เป  น เพราะว  าการปฏิ รู ปการ ศึกษาของ

คณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิทาํใหโครงสรางการบรหิารสถาน

ศกึษา บทบาทและหนาทีข่องผูบรหิารสถานศกึษาไดเปลีย่นไปตาม

ที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) 

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ทีก่าํหนดใหสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานสงักัด

เขตพื้นที่การศึกษามีสถานภาพเปนนิติบุคคล โดยมีเจตนารมณเพื่อ

ใหสถานศกึษา มคีวามเปนอสิระคลองตวั สามารถบรหิารและจัดการ

ศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลัก

การกระจายอํานาจและเปนการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน (school-based management : SBM) โดยมุงใหมกีารบรหิาร

จัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 

ข, หนา 20) เพื่อใหสามารถบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐานความรูจะสงผลตอการพฒันาโรงเรยีนเขาสูมาตรฐานตาม

เกณฑมาตรฐานตางๆ โดยเฉพาะความตองการพฒันาสมรรถนะตาม

มาตรฐานความรูดานการบริหารงานวชิาการทีผู่บรหิารสถานศึกษา

มีความตองการพัฒนามากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย และเกิด

ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน จึงทําใหผู บริหารสถานศึกษามีความ

ตองการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานความรู จากเหตุผลดังกลาว 

จงึอาจสงผลใหสมรรถนะในการบรหิารงานของผูบรหิารสถานศกึษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ

พรพิศ อินทะสุระ (2551, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะของ

ผู บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน 

เขต 5 ซึ่งผลการศึกษาพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษามคีวามคดิเหน็ตอสมรรถนะของผูบรหิารสถานศกึษา ดานการ

ทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

ธีรภัทร แสนอามาตย (2552, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะ

ทางการบรหิารของผูบรหิารสถานศกึษาตามการรบัรูของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษาซึ่งพบวาสมรรถนะ

ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 และ เขต 2 ดานการทํางานเปนทีม 

อยูในระดบัมาก แตไมสอดคลองกบังานวจิยัของ พรพนา พาโคกทม 

(2553, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะทางการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาขอนแกน เขต 3 ซึ่งผลการศึกษาพบวา สมรรถนะทางการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ดานการทํางานเปนทีม อยูใน

ระดับมากที่สุด

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูบรหิารสถานศกึษาในสังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการใหความ

รวมมือชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน

มีความสามารถในการวางแผนงานรวมกับผูอ่ืน มีความสามารถใน

การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

โดยการยอมรับขอตกลงของทีมงาน มีความเต็มใจใหความรวมมือ

ในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาทีข่องตน มีความเปนผูนาํหรอืผูตามไดเหมาะสมกบับทบาทและ

สถานการณ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและกลุมคนที่

หลากหลาย มกีารสนับสนนุใหกําลงัใจ ยกยองใหเกยีรตเิพือ่นรวมงาน 

ในการปฏบิตังิานอยูเสมอ จากเหตผุลดงักลาวจงึทาํใหสมรรถนะใน

การบรหิารงานของผูบรหิารสถานศึกษา ในสงักดัสาํนกังาน เขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการทํางานเปนทีม 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1

 3. ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบรหิารสถานศกึษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม-

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ดานการส่ือสารและจงูใจ มคีาเฉล่ียโดยรวม
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อยูในระดับมาก แตอยูในลําดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ 

พรพิศ อินทะสุระ (2551, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของ

ผู บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน 

เขต 5 ซึ่งผลการศึกษาพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผู บริหารสถานศึกษา

ดานการสือ่สารและจงูใจ อยูในระดบัมาก และสอดคลองกบังานวจิยั

ของ ธรีภทัร แสนอามาตย (2552, บทคดัยอ) ทีศ่กึษาเรือ่ง สมรรถนะ

ทางการบรหิารของผูบรหิารสถานศกึษาตามการรบัรูของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

หนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 ซึ่งผลการศึกษาพบวา สมรรถนะ

ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 และเขต 2 ดานการสื่อสารและจูงใจ 

อยูในระดบัมาก แตไมสอดคลองกบังานวจิยัของ พรพนา พาโคกทม 

(2553, บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะทางการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาขอนแกน เขต 3 ผลการศกึษาพบวา สมรรถนะทางการบรหิาร

ของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาขอนแกน เขต 3 ดานการสือ่สารและจงูใจ อยูในระดับมาก

ที่สุด

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูบรหิารสถานศกึษาบางสวนในสงักดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการ

ใชความสามารถในการพูด เขียน สื่อสารโตตอบในโอกาสและ

สถานการณตางๆ สามารถชักจูงโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ 

คลอยตาม ไดบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร มีความสามารถใน

การพูดอภิปรายและเขยีนสรปุประเดน็ในโอกาสตางๆ มกีารนาํเสนอ

แนวคดิในทีป่ระชมุและในโอกาสตางๆ ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

การบรหิารโรงเรียน มกีารสือ่สารเพือ่สรางความเขาใจระหวางบคุคล

ทีเ่กีย่วของ ใหกําลงัใจและใหเกยีรติผูอืน่ รวมถงึมีการบริหารจดัการ

ใหเกดิความยตุธิรรมในสถานศึกษา จงึทําใหมคีาเฉลีย่โดยรวมอยูใน

ระดับมาก แตเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ อยูในลําดับสุดทาย อาจเนื่อง

มาจากผูบริหารบางทานอาจจะยังมีการปฏิบัติงานไดไมสอดคลอง 

กบัตวับงชีท้ี ่1 คอื ความสามารถในการพดูและเขยีนในโอกาสตางๆ 

ตัวบงชี้ที่ 2 ความสามารถในการสื่อสาร ผานสื่อเทคโนโลยี และ

ตัวบงชี้ที่ 3 ความสามารถในการจูงใจโนมนาวใหผู อื่นเห็นดวย 

ยอมรับคลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร จากเหตุผล

ดังกลาว จึงสงผลใหสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหาร ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ดานการสื่อสารและจูงใจ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

เทียบกับดานอื่นๆ 

 4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นันทิดา บัวสาย (2552, บทคัดยอ) 

ที่ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษานครพนม เขต 2 ซึง่พบวา ประสทิธิผลของโรงเรยีนในภาพรวม

และรายดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

ชุมพล เปยมศรี (2547, หนา 41) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีคา

เฉลี่ยอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ 

สืบทิม (2547, หนา 43) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน 

มะโนวัฒนา (2548, บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี โดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบรหิารสถานศกึษาในสังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีหลักในการ

บรหิาร สรางระบบการบรหิารทีผ่านการวางแผน วิเคราะหอยางเปน

ขัน้ตอน มกีารทาํงานใหบรรลุผลสําเรจ็ตามวตัถุประสงคทีก่าํหนดไว

ของโรงเรียน โดยใชทรัพยากรทางการบรหิารใหเกดิประโยชนสงูสดุ 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการบริหารแบบกระจายอํานาจ

เนนใหบุคลากรมีความรูทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน มีการ

วางแผนและการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในการกําหนดจุด

มุงหมายของโรงเรียน กําหนดนโยบาย การจัดลําดับความสําคัญ

มกีารจดัสรรทรพัยากรกระบวนการเรยีนการสอน โดยเนนหลกัสูตร

ที่มีคุณภาพและเปดโอกาสในการเรียนรู และการประเมินผลท่ี

เหมาะสม สมาชิกในองคกรมีความสุข หรือพึงพอใจตอการทํางาน 

และเนนใหทกุคนมคีวามคดิรเิริม่สรางสรรคเพือ่การพฒันาคุณภาพ

ของงาน ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสงผลใหประสิทธิผลของ

โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก

 5. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานผลลัพธ มีคาเฉลี่ยโดย
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รวมอยูในระดบัมาก และอยูในลาํดบัที ่1 เมือ่เทยีบกบัดานอืน่ๆ ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

ของโรงเรียน โดยที่นักเรียนมีความเปนระเบียบ มีวินัยในโรงเรียน 

มีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงอยูในระดับนาพอใจ

รวมถึงนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวม ในระดับสูง

มีอัตราการมาเรียนของนักเรียนคอนขางนาพอใจ และไดรับความ

รวมมือ สนับสนุนจากชุมชน องคกรตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้

โรงเรียน ยังมีมาตรฐาน และมีการประกันคุณภาพการศึกษา ครูมี

ความพึงพอใจในการบริหารงาน และมีความสุขในการทํางาน รวม

ไปถึงโรงเรียนไดรับคําชมเชย ยกยอง จากชุมชนและหนวยงาน 

องคกรตางๆ มีความพึงพอใจในอัตราการศึกษาตอของนักเรียน 

ซึ่งสอดคลองกับ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 306) 

ที่กลาววา การทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

เชิงปริมาณและคุณภาพของผลลัพธที่สรางความเชื่อมั่นไดสูงโดย

วัดความนิยมจากชุมชน และผูปกครองนักเรียนประการหนึ่ง ไดแก 

สถานศึกษานั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมากและคุณภาพการ

เรยีนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดจูากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปน

จาํนวนมาก สถานศกึษาทีม่ทีัง้ปรมิาณและคณุภาพสงูดงักลาวนี ้จะ

ไดแกสถานศกึษาในเมอืง สถานศึกษาระดบัจงัหวัดทีม่ชีือ่เสยีงสถาน

ศกึษามคีวามพรอมทัง้ดานปจจยัตางๆ ไดแก วัสดอุปุกรณส่ิงอาํนวย

ความสะดวกอยางเพียงพอ อาคารสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดลอม

เหมาะสม ปจจยัดานการเงินคลองตวั สามารถจดัซ้ือจดัจางและเบกิ

จายไดอยางสะดวก มีบุคลากรคือครูผูสอนตลอดจนการบริหาร

จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเรื่องคุณภาพของนักเรียนสวนใหญจะดูที่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียว ซ่ึงเปน

ความเขาใจผิด ควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ ไดแก การ

พัฒนาทัศนคติแรงจูงใจของนักเรียน ความคิดสรางสรรค ความ

เชือ่ม่ันในตนเอง ความปรารถนาและความคาดหวงัตางๆ รวมท้ังการ

ประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่

ดีงาม ซึ่งลักษณะตางๆ ดังกลาว นับเปนลักษณะที่พึงประสงคตาม

ที่สังคมมีความคาดหวังและมีความตองการอยางมาก จึงอาจกลาว

ไดวาคุณภาพเกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการ

ศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม 

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาตางๆ สงูเปนทีน่าพอใจ แลวยงั

มีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยมและ

คณุธรรมตางๆ ทีพ่งึปรารถนาใหเพยีงพอตอการดาํรงชวีติและอยูใน

สงัคมไดอยางมปีระสทิธภิาพ และบญุตา ชาญชาํนิ (2552, หนา 51) 

ไดกลาวไววา ผลลพัธเปนผลสาํเร็จของสถานศกึษาท่ีสามารถดําเนนิ

งานดานตางๆ บรรลุตามวตัถปุระสงคและเปาหมายทีว่างไว โดยการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหผูรับ

บริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพ

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถใชความรูความสามารถ และ

ประสบการณในการบริหาร เพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

งานใหเกิดผลตามเปาหมายที่วางไว จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให 

ประสทิธผิลของโรงเรยีน สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานผลลัพธ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ

มาก และอยูในลําดับที่ 1 เมื่อเทียบกับดานอื่นๆ

 6. ผลการวิจัยพบว าประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา

นบรรยากาศ มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมา

จาก โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการกําหนดเปาหมายและคานิยมรวมกัน

ผูบรหิาร คร ูและนกัเรยีน มคีวามผูกพนัตอจุดหมายและปฎบิตัติาม

คานิยมของโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู นาอยู 

นาทาํงาน มบีรรยากาศในการอยูรวมกนัของครูและนกัเรยีน มคีวาม

เปนกัลยาณมิตร กําหนดพันธกิจที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียน

รูที่หลากหลาย นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม และมีระเบียบวินัยที่ดี 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นาพอใจและเหมาะสมระดับชั้นเรียน 

มีมาตรฐานการเรียนรูและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ

ที่หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียนยอมรับความคิดเห็นและนับถือ

ผูอื่นดวยความมีเหตุผล มีการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล 

ซึ่งสอดคลองกับ บราว และโมเบิรก (Brown & Moberg, 1980, 

p. 420) กลาววา บรรยากาศองคการจะชวยกําหนดรูปแบบความ

คาดหวังของสมาชิกตอองคประกอบตางๆ ขององคการซึ่งจะมีผล

โดยตรงตอทัศนคติและความพึงพอใจที่พนักงานมีตอองคการจาก

การที่บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของคนใน

องคการทําใหผูบริหารสามารถจัดวางรูปแบบบรรยากาศองคการที่

จะสนองตอบตอความตองการและความจาํเปนของพนกังานไดอยาง

ถูกตองและหากจะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการ

แลวจะตองพจิารณาเปลีย่นแปลงบรรยากาศองคการเปนอนัดบัแรก 

ในทํานองเดียวกัน อนุชา แซอึ้ง (2552, หนา 8) ไดกลาววา 

บรรยากาศองคการนั้นเป นการรับรู ของระดับคุณภาพของ

ส่ิงแวดลอมในองคการใดองคการหน่ึงเปนประสบการณท่ีถูกสะสม

มาโดยสมาชิกในกลุมมีอิทธิพลของกลุมคนและสามารถอธิบายใน

เชงิของคณุคาของบทบาทหรอืการรบัรูขององคการซึง่จะมลีกัษณะ

เฉพาะที่แตกตางกันในแตละบุคคลและองคการ และมีอิทธิพลตอ

พฤตกิรรมในการทาํงานของสมาชกิในองคการในการสรางแรงจงูใจ

ในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและสงผลตอความ
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ผูกพันตอองคการของสมาชิก แตผลการวิจัยพบวาประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ดานบรรยากาศ อยูในลาํดับสดุทาย เมือ่เทยีบกบั

ดานอื่นๆ ทั้งนี้อาจเกิดจากลักษณะโครงสราง ท่ีทําใหครูรูสึกวามี

ความไมชัดเจนในบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ สับสนในงาน

ที่ตองทํา และการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นวาใครตองเปนผูรับผิดชอบ 

รวมถงึดานมาตรฐานทีย่งัไมครอบคลมุถงึการทีข่าราชการคร ูมคีวาม

ภูมิใจในงานที่ทําอยู รวมถึงความตองการที่จะยกมาตรฐานการ

ทํางานใหสูงข้ึน และยังอาจจะมีการสนับสนุนในดานตางๆ ที่ไม

ทัดเทียมกัน จึงทําใหขาราชการครูรูสึกวาไดรับการชวยเหลือที่ไม

เต็มที่เมื่อตองการ จึงอาจเปนปจจัยที่ทําใหขาราชการครูขาดความ

มุงมั่นที่จะทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร สอดคลองกับ

บัวไล อินทิลาด (2554, หนา 11) ที่กลาววา บรรยากาศองคการที่

พึงประสงคยอมสงผลตอการทํางานสูงกวาบรรยากาศองคการที่

ไมพงึประสงค การสรางเสรมิบรรยากาศองคการใหเปนไปตามทีพึ่ง

ประสงค จะสามารถจงูใจใหครมูคีวามตัง้ใจทีจ่ะทาํงาน สงผลใหเกดิ

ประสิทธิภาพคุณภาพของงาน และคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ยิ่งขึ้น เมื่อครูมีแรงจูงใจในการทํางานสูงผลงานก็จะสูงขึ้น 

 จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ดานบรรยากาศ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตอยูในลําดับ

สุดทายเมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่น

 7.  ผลการวจิยัพบวาความสมัพนัธระหวางสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิดา บัวสาย (2552, 

บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผู บริหาร

โรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยพบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานทุกดานมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับมากกับประสิทธิผลของการบริหาร

งานโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ วิรัตน มะโนวัฒนา (2548, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของ

โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรุ ีซึง่ผลการศกึษา

พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไวและมีความสัมพันธกันในทางบวกในระดับมาก 

แตไมสอดคลองกบังานวจิยัของ ปรชีา ทศันละไม (2548, บทคดัยอ) 

ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผู นําของ

ผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภมู ิเขต 1-3 ซึง่ผลการศกึษาพบวา ภาวะผูนาํ

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ

ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ชาญชัย ไชยคําภา (2551, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา

วิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ซึ่งผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการ

เปลีย่นแปลงของผูบรหิารโรงเรยีน ไมมคีวามสมัพนัธกบัประสิทธผิล

ของโรงเรียนทั้งภาพรวมและรายดาน

 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีสมรรถภาพ

ความสามารถในการทํางานไดอยางดี ประณีต พิถีพิถัน มีความเกง 

ความชํานาญ ฉลาดหลักแหลม มีความสามารถหลายดาน มีความ

เชี่ยวชาญ ชํ่าชอง คลองแคลว มีทักษะ ความสามารถทํางานที่ตอง

ใชความชํานาญสูง มีพรสวรรค ความสามารถพิเศษ เชี่ยวชาญ 

ชดัเจนในอาชพี มคีวามสามารถเฉพาะตวั ความสามารถทีเ่หมาะสม

กับงาน เปนบุคคลที่มีความฉลาดหลักแหลม มีสติปญญาเปนเลิศ 

เปนผูรูจกัคดิหาเหตผุล ซึง่สอดคลองกบั ประจกัษ ทรพัยอดุม (2550, 

หนา 3) ที่กลาววา สมรรถนะเปนความรู ทักษะ และคุณลักษณะ

สวนบุคคล ที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมที่จําเปน และมีผลให

บคุคลนัน้ปฏิบติังานในความรบัผดิชอบของตนไดดกีวาบคุคลอืน่ ซึง่

สมรรถนะของคนเกิดไดจาก 3 ทาง คือ 1) เปนพรสวรรคที่ติดตัวมา

แตกําเนิด 2) เกิดจากประสบการณการทํางาน 3) เกิดจากการฝก

อบรมและพัฒนา ซึ่ง วีรการท ศรีสมัย (2551, หนา 31) กลาววา 

สมรรถนะ คือการกําหนดความสามารถของบุคคลท้ังในแบบ

รูปธรรม ไดแก ทักษะ ความรู และนามธรรม ไดแก อัตมโนทัศน 

ลกัษณะนสิยั แรงจงูใจทีจ่ะทาํใหบคุคลสรางผลงานไดอยางโดดเดน 

จงึเหน็ไดวา สมรรถนะมคีวามสาํคญัตอการปฏบิตังิานของบคุลากร

และองคกรเปนอยางมาก เพราะสมรรถนะมปีระโยชนตอตวัผูปฏบิตัิ

งาน สมรรถนะจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน สามารถนํามาคัด

สรรบุคคลที่มี ลักษณะดี ทั้งความสามารถและทักษะรวมถึง

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเขาไปปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุเปา

หมายอยางแทจริง สมรรถนะจึงเปนปจจัยในการทํางานที่เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขนัใหแกองคกรโดยเฉพาะการเพิม่ขดีความ

สามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัย

ชวยใหพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนา

องคกรใหประสบความสําเรจ็ตอไป ซึง่สอดคลองกบั เทือ้น ทองแกว 
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(2549, ออนไลน) ท่ีกลาววาสมรรถนะมีความสําคัญตอการปฏิบัติ

งาน เพราะสามารถนาํมาคดัสรรบคุคลทีม่ลีกัษณะดทีัง้ความสามารถ 

ทักษะและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเขาไปปฏิบัติงานใหสําเร็จ

บรรลเุปาหมายอยางแทจรงิ และสมรรถนะเปนปจจยัในการทาํงาน

ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคกร โดยเฉพาะ

การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะ

สมรรถนะเปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให

สงผลไปสู การพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียน ซึ่ง

ประสิทธิผลในโรงเรียนน้ัน เปนผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ หรือความ

พึงพอใจในการทํางานของครูหรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนที่ดีและ

สรุปวาประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาไดจากตัวบงชี้ 4 ประการ

คอืความสามารถในการผลตินกัเรยีนใหมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง

การมีทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการปรับตัวให

เขากบัสิง่แวดลอมและการแกปญหาภายในโรงเรยีน (Hoy & Miskel, 

1991, p. 373) ประสทิธผิลของโรงเรยีนนัน้ถอืไดวาเปนความสําเร็จ

ของโรงเรียนที่สามารถรวมกันทําหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคของโรงเรียนทั้งที่เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากรที่

สามารถใชความรูความสามารถและประสบการณในการบรหิารงาน

ปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีตั้งเอาไว ซ่ึงทําให

เกิดความพึงพอใจในการทํางานการบรรลุผลในการที่โรงเรียน

สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและสามารถ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัวให

กบัสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้สามารถแกปญหา

ภายในโรงเรยีนไดอยางด ีสอดคลองกบั อรยิ คาํยา (2552, หนา 26) 

ที่กลาววาประสิทธิผลของโรงเรียน คือความสามารถของโรงเรียน

ในการบรรลวุตัถปุระสงค หรอืเปาหมายในการทาํงาน และการรกัษา

สภาพองคกรใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ซึ่ง เฉลา ระโหฐาน (2553, หนา 57) ไดกลาววา ประสิทธิผลของ

โรงเรยีน เปนสภาพความสําเรจ็ในการบรหิารจดัการพฒันาโรงเรยีน 

ใหมกีารปฏิบัติงานอยางมคีณุภาพ บรรลเุปาหมายหรือวตัถปุระสงค 

ในการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น และสุญาณี ฉิมอํ่า (2550, หนา 28) ไดกลาววา

ประสทิธผิลในโรงเรียนเปนความสามารถในการดาํเนนิการใหบรรลุ

เปาหมายของโรงเรียนโดยมีตัวบงชี้หลายๆ ตัวในการดําเนินการให

บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้นั้นๆ เชน การผลิตหรือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจการปรับ

เปลี่ยนการพัฒนา เปนตน

 จึงเห็นไดวา สมรรถนะหรือขีดความสามารถ เปนความรู 

ทักษะและคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงบุคคลน้ันจะแสดงออกเปน

วธิคีดิและพฤตกิรรมในการทาํงาน ทีจ่ะสงผลตอการปฏบิตังิานของ

แตละบุคคล และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อันจะสงผลให

เกิดประสิทธิผลและความสําเร็จตามมาตรฐานที่วางไวใหเกิด

ประโยชนสูงสุด จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ .05

 8. ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ดานท่ี

มีอํานาจพยากรณ คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากร ดานการวเิคราะหและสังเคราะห ดานการทาํงาน

เปนทีม ดานการพัฒนาตนเอง และดานการมีวิสัยทัศน 

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 ซึง่เปนกฎหมาย

แมบทในการบริหารและจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ใหความสําคัญตอผูบริหารโรงเรียน 

เพราะเช่ือวาเปนปจจยัสาํคญัปจจยัหนึง่ทีจ่ะทาํใหการจดัการศกึษา

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการปฏิรูปการ

ศึกษา ผูบริหารโรงเรียนวาเปนผูบริหารที่มีความรู ความสามารถสูง 

สามารถบรหิารโรงเรยีนใหดําเนนิไปดวยความเรยีบรอย เพราะอาจ

กลาวไดวาโรงเรียนจะดีหรือไมดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การศึกษาจะสัมพันธและแปรไปตามผูนํา คือ ผูบริหารโรงเรียน ซึ่ง

สมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา คือเง่ือนไข

แหงความสําเร็จอันเปนปจจัยภายในองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง 

โดยตองมีคุณธรรม และจริยธรรม ที่เปนแบบอยางที่ดีในองคกร 

และพัฒนาจรรยาบรรณในบุคลากร จึงเปนปจจัยที่สงผลตอการ

เปล่ียนแปลง ทั้งในระดับปจเจกบุคคล และองคกร (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2546, หนา 32) ในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาเปน

บุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษาการที่จะนําพาสถานศึกษาไป

ใหถงึเปาหมายในการจดัการศึกษาตองอาศยัผูบรหิารทีม่สีมรรถนะ

ที่มีความรู มีความสามารถ มีความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการ

โรงเรียนเปนอยางดีตามสถานการณตางๆ ของเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน ซึง่การดาํเนนิการ

ตางๆ จะประสบความสําเรจ็ไดนัน้จะตองมรีะบบการบรหิารจดัการ

ที่ดี และเปนรูปธรรมสามารถตอบสนองตอนโยบายของหนวยงาน 

และสนองตอความตองการของผูเรียน และชุมชนในทองถิ่น จึงจะ

สงผลใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานดานตางๆ ซึ่งเห็น

ไดจากสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 ดาน ลวนแตเปน

ปจจัยที่สนับสนุนใหการดําเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
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และประสิทธิผลทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จบรรลุตาม

เปาหมายทีว่างไวเชนเดยีวกนั จากเหตผุลดงักลาว จงึทาํใหสมรรถนะ

ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

 9. ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบริหาร ดานการบริการที่ดี ดานการสื่อสารและจูงใจ ไมสงผลตอ

ประสทิธผิลของโรงเรยีน สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปไดดังนี้ คือ 

  1) ดานการบริการที่ดี ไมสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูบรหิารโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อาจจะยังไมไดให

ความชวยเหลอื หรอืการดาํเนนิการเพือ่ประโยชนของผูอืน่อยางเตม็

ความสามารถ อนัเนือ่งมาจากตองตดิภารกจิ การประชมุหรอืมวัแต

การอบรมในนอกสถานท่ี หรือแมแตบางโรงเรียนก็ยังขาดปายงาน

ประชาสัมพันธ รวมถึงขาดกระบวนการในการให รวมถึงดานดูแล

และออกแบบข้ันตอนของการบริการ หรือพิมพเขียว เพื่อสราง

กระบวนการใหการบรกิารประชาชนมคีวามเหมาะสม ตอเนือ่งและ

เชือ่มโยงระหวางหนวยงานราชการตางๆ ทีจ่ะชวยทาํใหทาํงานอยาง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมไปถึงในดานการกระจายอํานาจในการ

ตัดสินใจ ไมมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับขาราชการครูที่

คอยทีใ่หบรกิาร ในการวเิคราะหแกปญหาการระดมสมอง และการ

สรางบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกตางกันตามความ

เหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความรวดเร็วและ

คลองตัว เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด (สํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ฉะเชงิเทราเขต 1, 2554 หนา 43) จาก

เหตผุลดงักลาว จงึอาจเปนสาเหตทุาํให สมรรถนะในการบรหิารงาน

ของผูบรหิาร ดานการบริการทีด่ ีไมสงผลตอประสทิธผิลของโรงเรยีน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  2) ดานการสือ่สารและจงูใจ ไมสงผลตอประสทิธผิลของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารบางทานไมไดบริหารโดยการ

สือ่สารและการจงูใจ เปนเครือ่งมอืในการกระตุนบคุคลใหเกดิความ

พงึพอใจ เชน การใหรางวลั หรอืสิง่จงูใจทีทํ่าใหครเูกดิความพงึพอใจ 

และเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ จนงานขององคการ

บรรลเุปาหมาย โดยทีม่สีิง่จงูใจเกีย่วกบัวตัถ ุประกอบดวย เงนิ วสัดุ 

อุปกรณ อาคารสถานที่ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เชน โอกาสเกี่ยวกับ

ความมีชื่อเสียง ความเดน ความมีอิทธิพล การไดรับตําแหนงที่ดี 

ฯลฯ สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพวัสดุอุปกรณ ความรวมมือ การไดรับ

การบริการ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน การมีสัมพันธฉันทมิตร

กับบุคคลภายใน หนวยงาน ความผูกพันกับสถาบัน และการมี

สวนรวมกับกจิกรรมสถาบนั สิง่จงูใจเกีย่วกบัสภาพการทาํงานทีเ่ปน

ไปตามปกติ และทัศนคติทั้งในแงของสถาบัน ผูบังคับบัญชา และ

ผูปฏิบัติ สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางสังคม ความมั่นคงใน

การงาน และมีหลักประกันความมั่นคง การอยูดีกินดี เปนตน 

(สํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1, 2554 

หนา 43-44) จากเหตผุลดงักลาว จงึอาจเปนสาเหตุทาํใหสมรรถนะ

ในการบริหารงานของผูบริหาร ดานการสื่อสารและจูงใจ ไมสงผล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ขอเสนอแนะ

   1. จากการศึกษาพบวา สมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการส่ือสารและจูงใจ มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด ดังน้ันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาในดานการชักจูง 

โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับคลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย

ของการสือ่สาร การบรหิารจดัการใหเกดิความยตุธิรรม การนาํเสนอ

แนวคิดในทีป่ระชมุและในโอกาสตางๆ การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบริหาร การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคลท่ี

เกี่ยวของ การใหกําลังใจและใหเกียรติผู อื่น การเปนผู นําการ

อภิปรายและเขียนสรุปประเด็นในโอกาสตางๆ

 2. จากการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดาน

บรรยากาศ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษาควร

พิจารณาถึงสาเหตุของการกําหนดเปาหมายและคานิยมรวมกัน 

ผูบรหิาร คร ูและนกัเรยีน มคีวามผูกพนัตอจดุหมายและปฏิบตัติาม

คานิยมของโรงเรียน จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู นาอยู 

นาทาํงาน มบีรรยากาศในการอยูรวมกนัของครูและนกัเรยีน มคีวาม

เปนกัลยาณมิตร กําหนดพันธกิจที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

ที่หลากหลาย นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม และมีระเบียบวินัยท่ีดี 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นาพอใจและเหมาะสมระดับชั้นเรียน

มมีาตรฐานการเรยีนรูและมคีณุลกัษณะอันพงึประสงคตามเกณฑท่ี

หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียนยอมรับความคิดเห็นและนับถือ

ผูอื่นดวยความมีเหตุผล มีการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล

 3. จากการศึกษาพบวา สมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบรหิาร มคีวามสัมพนัธกบัประสิทธผิลของโรงเรยีน ดงันัน้ผูบรหิาร
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สถานศึกษารวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญในเรื่อง

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหปญหา และแกปญหา

อยางเหมาะสม มีการวางแผน และหนาที่รับผิดชอบ การสราง

ทีมงานมีความรู ทางการบริหารการศึกษาในการพัฒนางาน 

การประชาสัมพันธ การพัฒนาเครือขายสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม ประสานความรวมมือ พัฒนางานในดานตางๆ ใหบรรลุ

เปาหมาย การมีเจตคติ คานิยม ภาพลักษณท่ีเก่ียวกับตนเอง 

มจีรรยาบรรณของนกับรหิาร มคีวามเชือ่ทีด่ ีสามารถปรับตวัไดเสมอ 

มคีวามสามารถในการตดิตอสือ่สาร กระตุนผูรวมงานเมือ่ผูรวมงาน

เกิดความทอแท ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาวิชาชีพ

และใหความเปนมิตรกับผูรวมงาน 

 4. จากการศึกษาพบวา สมรรถนะในการบริหารงานของ

ผูบรหิาร สงผลตอประสทิธผิลของโรงเรยีน ดังนัน้สาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรจัดอบรม พัฒนา

ผูบรหิารสถานศึกษา เพือ่ใหมคีวามรู มศีกัยภาพ มสีมรรถนะในการ

บริหารงาน เพื่อนําไปสูความสําเร็จและประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษา

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

   1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะในการบริหารงาน

ของผู บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

  2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางสมรรถนะในการ

บริหารงานของผูบริหาร สงักดัสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  3. ควรศึกษาเทคนิคดานการบริการท่ีดี ที่ส งผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 4. ควรศึกษาเทคนิคดานการสื่อสารและจูงใจ ที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

เอกสารอางอิง

กระทรวงศกึษาธกิาร. (2546). พระราชบัญญติัระเบยีบการบรหิาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎ

กระทรวงการแบงราชการ. กรงุเทพฯ : องคการรบัสงสินคา

และพัสดุครุภัณฑ. (ร.ส.พ.).

จาํลอง นกัฟอน. (2545). ผูบรหิารมอือาชพี [ออนไลน]. เขาถงึขอมลู

วันที่ 10 ธันวาคม 2555, จาก http ://www.moe.go.hh

ธานินทร เลิศพันธ. (2552). ความสัมพันธระหวางการแกปญหา

ความขดัแยงของผูบรหิารสถานศกึษากบัประสทิธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน 

เขต 3. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ธีระ รุญเจริญ. (2545). การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู. 

กรุงเทพฯ : ขาวฟาง.

รตันาภรณ ศรพียคัฆ. (2549). ขดีสมรรถนะ : การบริหารทรัพยากร

บุคคล [ออนไลน]. เขาถึงขอมูลวันที่ 20 เมษายน 2549, 

จากhttp ://www.stabundamrong.go.th/journa 

115/158.doc. 

สุพล วังสินธ. (2545, มิถุนายน). การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา. วารสารวิชาการ, 5(6), 29-30.

สุรพงษ มาลี. (กรกฎาคม – สิงหาคม 2549). การพัฒนาทรัพยากร 

บุคคลตามสมรรถนะ (Competency Based HRD). 

ขาราชการ, 51(4), 19-20.

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. (2549). แนวปฏิบตัิ

งานการจัดการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัด

สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา. กรงุเทพฯ : พระพทุธศาสนา

แหงชาติ.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2548). สมรรถนะ

และมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล. 

กรุงเทพฯ : พี.เอลีฟวิ่ง.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

(2555). แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงฉบบัทีสิ่บเอด็ 

พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.

พัฒนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง

การศกึษา. (2548). พระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.

สาํนกังานคณะกรรมการปฏริปูระบบราชการ. (2545). ความเปนมา

ของแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

[ออนไลน]. จาก http ://www.ocsc.go.th/ocsccms/

frontweb/view.jsp.

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. 

(2553). รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํป 2555 (SAR). 

ฉะเชิงเทรา : กลุมแผนพัฒนานโยบาย. 

สําเภา นรสิงห. (2546). ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของ

ผูบรหิารโรงเรยีนกบัจรยิธรรมครูฝายปกครองในโรงเรยีน

มธัยมศกึษา สงักัดกรมสามญัศกึษา จงัหวดัสมทุรปราการ 

ในการประชมุทางวชิาการการวจิยัทางการศกึษา ครัง้ที ่10. 

กรุงเทพฯ : เจริญผล.



30          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2559

อนันต นามทองตน. (2553). สมรรถนะ (Competency) : 

 พลังแหงการพัฒนางานสูความเปนเลิศ [ออนไลน]. 

 จาก http ://spv-pb2.phetchabun2.net/2.doc.

Caldwell, B.J. & Spinks, J.M. (1990). The Self-Managing 

School : Administrative Science Quarterly. 

London : Tayor and Francis (Mimeographed)

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2001). Educational administra-

tion : Theory, research, and practice (6th ed). 

New0 York : McGraw-Hill.

Krejcie, W.B. & Morgan, D.W. (1970). Determining 

Sample Size for Research Activity. Journal 

Education and Psychological Measurement, 

30(3).


