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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงาน ส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
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Abstract

 This research aimed to study the characteristics of administrator affecting work competency of teachers  

under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education. The samples consisted of 185 

administrators and teachers. The research instrument was questionnaire. The statistical analysis were percentage, 

mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis. 

 The research results revealed that:

 1. the characteristics of administrator under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal 

Education as a whole was at the high level. The ability mean scores ranked from high to low were as followed : 

motivation, high vision and creativity. The academic leadership was at the lowest.  

 2. the work competency of teachers under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal 

Education as a whole was at the high level. The ability mean scores ranked from high to low were as followed :  

services and personal development. The achievement and team work were at the same level. The student  

development was at the lowest.

 3. the study of the characteristics of administrator and the study of relationship beteen the characteristics of  

academic and  teachers competency with affecting work competency standard the high affecting work competency 

of teachers under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education relationship revealed 

the high positive relationship at the statistical significance level at 0.05 which conformed to the research hypotheses.

 4. the study of the characteristics of administrator affecting work competency of teachers under  

Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education was found that the high vision, academic 

leadership and motivation affected to teachers work competency that could be used to predict work competency 

of teachers under Chachoengsao Provincial Office of the Non-formal and Informal Education at 68.50 %. The  

regression equation of predicting equation of standard scores was : Z’y = .461X
2
 + .319X

1 
+ .146 X

3 
. But the  

creativity did not show any affecting on the work competency of teachers under Chachoengsao Provincial Office of 

the Non-formal and Informal Education.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัฉะเชงิเทรา กลุม่ตวัอย่างผู้บรหิารและคร ูรวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

130 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จังหวดัฉะเชงิเทรา 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านความสามารถในการจูงใจ รองลงมา คือ ด้านความเป็น 

ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ 

 2. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริการที่ดี รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาตนเอง  

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  กับด้านการท�างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

 3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู  ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ด้านความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ  

ด้านความสามารถในการจูงใจ สามารถร่วมกับพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.50  เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้คือ  

Z´y = .461X
2
 + .319X

1
 + .146X

3
 ส่วนด้านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา, สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ภายใต้รูปแบบ ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทย 
ในป ัจจุบัน ท ่ามกลางกระแสแห ่งความเป ็นโลกาภิวัตน ์  
(Globalization) ซ่ึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขัน 
เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งม่ันของสังคมที่ด�าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อ 
วงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
การปรับเปลี่ยนบริบท และโครงสร้างการบริหารของการบริหาร
จัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส�าคัญกับ
การปฎิรูปในด้านต่างๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับ  
ซึง่กนัและกนัท้ังระบบ ปฏริปูแนวการจดัการศกึษาโดยให้ยดึผูเ้รียน
เป็นส�าคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวน 
การเรียนรู ้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบ 
การบริหาร โดยเน้นเรื่องการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วม 
ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มี
การยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา, 

2551, หน้า 15-18) การท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส�าคัญที่จะน�าพา
องค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี  ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต ้องมีคุณสมบัติเหมาะสม  
มพีฤตกิรรมในการน�าทีถ่กูต้อง เหมาะสมเพราะความส�าเรจ็ของงาน
ทุกด้านขององค์การ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะวินิจฉัย 
สั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ (สุพล วังสินธ์, 2549, หน้า 29)  
 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศัย มภีารกจิในการจดัการศึกษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15  
ว่าการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั และในมาตรา 8 การจดัการศกึษา 
ให้ยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน การศึกษาซึ่ง
เปิดโอกาสให้กบัผู้ทีไ่ม่ได้เข้ารบัการศึกษา ในระบบโรงเรยีนตามปกติ 
ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้สามารถด�ารงตนอยู่ใน
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สงัคมได้อย่างมคีวามสขุ เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะอ่อนตวั ให้

ผูเ้รยีนมคีวามสะดวกเลอืกเรยีนได้หลายวธิจึีงก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ

ตัวผู้เรียนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง การศึกษานอกระบบมีความหมาย

ครอบคลมุถงึมวลประสบการณ์การเรยีนรูท้กุชนดิทีบ่คุคลได้รบัจาก

การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ การเรียนรู้จาก

สงัคม และการเรยีนรูจ้ากโปรแกรมการศึกษาทีจ่ดัขึน้ นอกเหนอืไป

จากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ  

เปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหา 

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ฝึกฝน

อาชีพหรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่องตามที่ตนสนใจ (อาชัญญา 

รัตนอุบล, 2553 หน้า 1) ในการบริหารงานของสถานศึกษา  

ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจัยส�าคัญคือ ทรัพยากรที่ม ี

ความส�าคญัในการด�าเนนิการประกอบไปด้วย ก�าลงัคน งบประมาณ  

วัสดุอุปกรณ์  และระบบทางการบริหาร อันได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์

ที่มีสักเพียงไร สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่วัตถุไม่สามารถด�าเนินการจัดการ

ภายในองค์กรนั้นๆ ได้ แต่ถ้ามีครู คณาจารย์ และบุคลการทาง 

การศึกษาที่มีสมรรถนะครูอันประกอบด้วย เจตคติ ค่านิยม ความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏบิตังิานตามภารกจิงาน 

ในสถานศึกษา เป็นคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) คือ การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และ

การท�างานเป็นทมี เพือ่ให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

มคีณุภาพในการจดัการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

จะเป็นเช่นไรขึน้อยูก่บัคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิาร

มีความจ�าเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างภารกิจของสถานศึกษา  

กบับคุคลผูท้�างาน ท�าอย่างไรจงึจะท�าให้งานบรรลุวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้

ไว้ และครมูสีมรรถนะในการปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธภิาพ (ส�านกังาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 1) ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงมี 

ความส�าคัญไม่แพ้กัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีลักษณะต่างๆ ที่บ่งบอก

ถึงความเป็นผู ้บริหาร เป็นผู ้น�าทางวิชาการ เป็นผู ้มีวิสัยทัศน ์

กว้างไกล ความสามารถในการจูงใจ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้อาวุโส แต่สิ่งท่ีขาดไม่ได้ก็คือ ผู้บริหาร

ต้องน�าพาสถานศึกษา ครูและบุคลากร ท่ีเก่ียวข้องไปสู่การพัฒนา 

เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ (วีระ บ�ารุงรัตน์, 

2552, หน้า 8) 

 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจในการจัดการศึกษาในระบบ 

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ประสานนโยบาย 

ก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งน้ี

คุณลักษณะผู ้บริหารจึงเป ็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให ้การบริหาร 

จัดการศึกษา ให้ประสบผลส�าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ จากการ

รายงานผลการ จัดการศึกษา ได ้สรุปถึ งป ัญหาอุปสรรค  

การบริหารจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัในสงักดัส�านกังานจังหวัดฉะเชงิเทรา ว่ายงัมหีลายประการ 

อาทิ ผู ้บริหารขาดความรู ้  ความเข ้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 

การพัฒนาการศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในไม่เป็น

ระบบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ยังต�่ากว่าเกณฑ์ ยังขาดทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง และรวมทัง้ขาดคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศกึษา  

ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ ด้านการมีวิสัยทัศน์ คุณลักษณะ  

ในการจูงใจ และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะน�าไปประยุกต์

ใช้ในการพฒันาสถานศึกษาให้มคุีณภาพสูงขึน้ ดงันัน้เพือ่ให้ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความรู ้ ความสามารถ และ

คุณลักษณะให้เหมาะสมกับนโยบายการกระจายอ�านาจของ

กระทรวงศึกษาธิการได้ในทุกสถานการณ์ มีคุณลักษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมยิ่งข้ึน (รายงานการประเมินผล

ภายนอกรอบสอง ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพการศึกษา, 2553, หน้า 13) 

 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตังิานของคร ูสังกัดส�านกังานส่งเสรมิ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาน�าไปพัฒนา ปรับปรุงคุณลักษณะให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผูท้ีเ่กีย่วข้อง และเป็นสารสนเทศน�า

ไปใช้ในการพัฒนา ก�าหนดนโยบาย หลักการในการคัดเลือกสรรหา

บุคลากรที่จะเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส�านักงาน 

ส ่ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษากับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงาน
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ส ่ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล 

ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สมมติฐานการวิจัย
 1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

ส ่ง เส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก

 2. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงาน 

ส ่ง เส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก

 3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกบัสมรรถนะในการปฏบัิตงิานของคร ูสงักดัส�านกังานส่งเสรมิ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ขอบเขตของเนื้อหา
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผูว้จิยัศกึษาคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา โดยการน�าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเป็นเนื้อหาใน

การวิจัย คือ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้บูรณา-

การแนวคิดคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา จากนักวิชาการ

หลายท่าน ประกอบด้วย คอื ธรีะ รญุเจรญิ (2550, หน้า 111-113), 

ดนัย เทียนพุฒ (2550, หน้า 203-205), เรโนลด์ (Reynold, 1997, 

p.78) กรีกเบอร์ก และบารอน (Greenberg & Baron, 2003,  

p. 473) โดยน�ามาสังเคราะห์เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ความเป็นผู้น�า

ทางวชิาการ 2) ความเป็นผู้มวีสิยัทศัน์กว้างไกล 3) ความสามารถใน

การจูงใจ 4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส�าหรับสมรรถนะใน 

การปฏิบตังิานของครศึูกษาจากเกณฑ์การประเมนิสมรรถนะ ระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 25-38) ซ่ึงมีองค์ประกอบ  

5 ด้าน คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนา

ตนเอง 4) การท�างานเป็นทีม 5) การพัฒนาผู้เรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างที่สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา. โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน 

ครู 118 คน รวม 130 คน จากประชากรทั้งหมด 185 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 

เก่ียวกับคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะใน 

การปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 ตอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน คุณลักษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ใน 4 ด้าน ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ ด้านความ

เป็นผูม้วีสิยัทัศน์กว้างไกล ด้านความสามารถในการจูงใจ ด้านความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถาม สมรรถนะในการปฏบัิตงิานของ

ครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน 5 ด้าน คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการท�างานเป็นทีม 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ สังกัดส�านักงาน  

ส ่ ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขออนุญาตให้ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศูนย์ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม

 2. ผู้วิจัยด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่

ก�าหนด จ�านวน 130 คน โดยจัดส่งและรับคืนด้วยตน

 3. น�าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ ท�าการตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์ จ�านวน 130 ชุด ได้รับคืนมา 130 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 100

 4. น�าแบบสอบถามทีร่วบรวมได้ ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ และน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2. การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

และระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของครูส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยการหาค่าเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 3. การวิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์ระหว ่างคุณลักษณะ 

ผู ้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของครู

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใช้การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั 

(Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient)

 4. การวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 

ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยใช้วิธี Stepwise

สรุปผลการวิจัย
 1. ระดบัการศกึษา ปรญิญาตรี มากทีส่ดุ คอื จ�านวน 115 คน 

คิดเป็นร้อยละ 88.46 รองลงมา คือปริญญาโท มีจ�านวน 15 คน  

คิดเป็นร้อยละ 11.54 ประสบการณ์ในการท�างานมากที่สุด คือ  

11–15 ปี จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85 รองลงมา 

ประสบการณ์ในการท�างาน 16 ปีขึ้นไป จ�านวน 32 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 24.62 ประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี จ�านวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.54 ประสบการณ์ในการท�างาน ไม่เกิน 5 ปี 

จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และต�าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ที่

ปฏบิตักิารสอนมากทีส่ดุ คอื จ�านวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 90.77 

รองลงมาเป็นผู้บริหาร จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23

 2. ผลของการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความสามารถในการจูงใจ 

รองลงมา คือ ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ความเป็นผู ้น�า 

ทางวิชาการ

  1) ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมีความ

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการ

ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารแสวงหาข้อมูลข่าวสารท่ีใช้

ในการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คือ 

ผู้บริหารมีความเป็นผู้น�าด้านวิชาการ 

  2) ด้านความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหาร  

มีความสามารถมองภาพในอนาคตของหน่วยงานหรือองค์การบน

พื้นฐานความเป็นไปได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รองลงมา คือ  

ผู้บริหารมีความสามารถรอบรู้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ  

ในการเปล่ียนแปลงสูก่ารปฏบิตั ิและผูบ้รหิารมคีวามสามารถพฒันา

ทรัพยากรต่างๆ ที่จะน�าองค์การให้บรรลุความต้องการ ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถพัฒนาองค์การให้

ประสบผลส�าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 

  3) ด้านความสามารถในการจงูใจ มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมีความสามารถ

ชกัน�าหรอืชกัจงูเพือ่กระตุน้ให้บุคลากรเกดิความต้องการทีจ่ะปฏิบตังิาน 

กับผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน รองลงมา 

คือ ผู ้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน และ 

ผู้บริหารมีความสามารถตั้งใจต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุถึง 

ผลส�าเร็จซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ  

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสุด คอื ผูบ้รหิารให้ขวญัก�าลงัใจต่อบคุลากร

ในการปฏิบัติงาน 

  4) ด้านความคดิริเริม่สร้างสรรค์ มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหาร มีความสามารถใช้

กระบวนการคิดที่ผสมผสานความคิดเดิมเกิดเป็นแนวคิดใหม ่

เพื่อแก้ปัญหารองลงมา คือ ผู้บริหารมีการน�าความรู้ต่างๆ มาใช้แก้

ปัญหา และผู้บริหารมีความสามารถกล้าเผชิญปัญหากระตือรือร้น

ที่จะแก้ปัญหาเผชิญกับปัญหาต่างๆ โดยไม่ถอยหนี ส่วนข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความคิดใหม่ๆ ในการบริหารงาน 

  ผลการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ 

ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื การบรกิารทีด่ ีรองลงมา คอื การพฒันา

ตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการท�างานเป็นทีม ส่วนด้านที่มี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาผู้เรียน 

  1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ครูมีความสามารถใน 

การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน รองลงมา คอื ครมูคีวามสามารถ 

ในการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง

เพื่อให ้งานประสบความส�าเร็จ และครู มีความสามารถใน 

การวางแผน การก�าหนดเป้าหมาย การวเิคราะห์ สังเคราะห์ภารกจิ
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งาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  2) ด้านการบริการท่ีดี มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ครูมีการปรับปรุงระบบ

บริการให้มีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ครูมีความตั้งใจและเต็มใจ

ในการให้บรกิารส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ครมูคีวามสามารถ

ในการอ�านวยความสะดวกทางการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ 

  3) ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ครมูกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

และสร้างเครือข่าย รองลงมา คือ ครูมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

ติดตาม องค์ความรู ้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ และครูมี 

การสร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรมในการพฒันาองค์กรและวชิาชพี 

  4) ด้านการท�างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ครูมีการให้ความร่วมมือ  

ช่วยเหลอืและสนบัสนนุเพือ่นร่วมงาน รองลงมา คอืครมูกีารปรบัตวั

เข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย และครูปฏิบัติตนเป็น

ผู้น�าหรือผู้ตามท่ีดี ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ครูมีการเสริม

แรงให้ก�าลังใจเพื่อนร่วมงาน

  5) ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ครูมีการจัดระบบดูแล 

ช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ รองลงมา คือครู  

มีการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต และครูมี 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู ้เรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย  

น้อยที่สุด คือ ครูมีการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ 

ในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและ  

อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชิต วรรณสุทธิ์  

(2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า คณุลกัษณะผู้บรหิาร

สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวจิยัของสมศกัดิ ์เจรญิพานชิเสร ี(2550, หน้า 86-93) 

ได้วิจัยการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพ

ปัจจุบันและในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครใูนส�านักงานการประถมศกึษาจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพ

ปัจจุบันและในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูในส�านักงานการประถมศกึษาจงัหวดัสพุรรณบุรี 

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นผู้บริหารที่มีความตั้งใจท�าให้องค์การประสบ 

ความส�าเร็จ ตามเป้าหมายหรือนโยบายขององค์การด้วยเหตุผล  

และหลักการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีการบริหารโดยใช้หลัก 

ธรรมาภบิาลบรหิารสถานศกึษา มกีารประยกุต์ทฤษฎี หรือแนวทาง

ต่างๆ อย่างผสมผสานกลมกลืนแล้วน�าไปสู่การปฏิบัติจนเกิด 

ผลสมัฤทธิ ์รวมถงึผู้บรหิารส่วนใหญ่นัน้เป็นผู้ทีม่ปีระวตัผิลงาน และ

การบริหารอย่างโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถบริหาร

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์  

เป็นไปตามบรรทัดฐานที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยค�านึงถึง 

ส่วนรวม องค์รวมของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ฮอย และมิสเกล 

(Hoy & Miskel, 1996, p. 144) ทีก่ล่าวว่าผูบ้รหิารมอือาชพีจะต้อง

มีความรู ้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ใน 

การบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปล่ียนแปลง มีภาวะผู้น�า 

มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็น

ประชาธิปไตย เพื่อน�าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมี

ความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง

  ดังนั้นจะเห็นได ้ว ่า คุณลักษณะผู ้บริหารนั้นเป ็น 

ความสามารถของผู้บริหารที่ใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา

ตนเองให ้ มี คุณลักษณะเฉพาะตัว รู ้จักประยุกต ์ใช ้ความรู  ้

ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารจัดการให้ดีเลิศ ทั้งด้าน 

การบริหารตนเอง บริหารทีมงาน ท�าให้มีการบริหารงานที่โดดเด่น 

เป็นผู้ที่เป็นเลิศในการบริหารการศึกษามีศักยภาพในการบริหาร  

ผู้บริหารที่พร้อมน�าพาสถานศึกษา หรือหน่วยงานไปสู่ความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลต่อสถานศึกษาที่วางเป้าหมายเอาไว้อย่างมีคุณภาพ 

สามารถเป ็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในชุมชนและสังคม  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศกึษา

จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

ฉะเชงิเทรา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจัยของ ศศวิมิล  

ทองพั้ว (2551, บทคัดย่อ) ท�าการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของ  

ข้าราชการคร ูและบคุลากรทางการศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึง่ผลการวจิยัพบว่า อยูใ่นระดบัมาก และ
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สอดคล้องกบัรุง่อรณุ บตุรสงิห์ (2553, บทคดัย่อ) ท�าการศึกษาเรือ่ง 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของครู 

สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู

สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน 

แต่ละด้านพบว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส�านักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทุกคนอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษามี

หลักในการบริหารครูต้องมีการขอรับการประเมินตนเองเพื่อขอมี

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบกับส�านักงานส่งเสริม 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ก�าหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของครู

ทกุปี ท�าให้ครตู้องมีการพฒันาสมรรถนะในการท�างานพฒันาตนเอง 

ซึ่งสอดคล้องกับ (ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย, 2555, หน้า 10-25) ส่งเสริมพัฒนาครู  

และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้มสีมรรถนะในการสนบัสนนุการปฏบิตัขิองหน่วยงาน เป็นผูม้กีาร

สร้างสรรค์พัฒนาผลงานกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย

ท�างานด้วยความมานะอดทนขยนัหมัน่เพยีรในการท�างาน การสัง่สม

ความเชีย่วชาญในการอาชพี มคีวามสนใจใฝ่รู ้ความสามารถของตน

ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนือ่ง  สามารถประยกุต์ใช้ความรูเ้ชิงวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ 

เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การด�ารงตนและ

ประพฤติตนอย่างเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 

แห่งวชิาชพีและจรรยาบรรณข้าราชการเพือ่รกัษาศักดิศ์รแีห่งความ

เป็นข้าราชการ ครูจึงมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานทุ่มเทเสียสละ 

ในการท�างาน การให้บริการต่อประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ  

ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูรับการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา และ 

น�าองค์ประกอบของสมรรถนะในการประเมนิการปฏิบตังิานของครู 

มาเป็นมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เป็นผลการปฏิบัติงานของตนเองเกณฑ์

วดัผลสมัฤทธิท์ีก่�าหนดขึน้เพือ่สร้างสรรค์พฒันาผลงานกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบตังิาน จงึท�าให้สมรรถนะของครูอยูใ่นระดับมาก และสอดคล้อง

กบังานวจัิยของ บญุยาพร ฉมิพลอย (2551, หน้า128-139) ได้ศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครู คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาที่

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  

ให้ส�าเร็จ ได้แก่ นโยบายของผู้บริหาร ด้านการส่งเสริมสนับสนุน  

ให้ครูไปอบรมในการพัฒนาตนเอง การสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ครู             

มีสมรรถนะในการท�างานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดการ 

กระตุ ้นให้ครูมีสมรรถนะในการท�างานสร้างความก้าวหน้า  

ในต�าแหน่งหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ  

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาในด้าน 

การวางแผนและการพัฒนา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีการก�ากับดูแล  

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานตัวบ่งช้ีของการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการด�าเนินการนิเทศภายใน และมี 

การปรึกษาหารือให้ค�าแนะน�าในด้านต่างๆ 

 2. จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของครู 

ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ดังน้ัน ควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู ้เรียน  

มีการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย

ให้แก่ผู้เรียน มีการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต  

มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจยัอืน่ทีส่่งผลต่อสมรรถนะในการปฏบัิตงิาน

ของครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเนื้อหาแนวทางการเสริมสร้าง 

ยกระดับเพื่อการพัฒนาผู้เรียน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นผู้น�าทางวิชาการ 

สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
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