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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา จำาแนกตามตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ ในการทำางาน และ 
3) เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาและครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 285 คน ได้มา โดยการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ทดสอบที และทดสอบเอฟ

ผลการวิจัยปรากฎดังนี้

1. ผลการศกึษาสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้ริหารสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมาก ทัง้ในภาพรวม
และรายดา้น เรยีงลำาดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก ่ดา้นกจิการและกจิกรรมนกัเรยีน ดา้นการพฒันาวชิาชพี 
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ดา้นการบรหิารสถานศกึษา 
ดา้นหลกัสตูร การสอน การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และดา้นความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ ตามลำาดบั

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
จำาแนกตามตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. แนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศกึษา สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาต้องพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ศึกษานโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดนโยบาย 
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดองค์กรให้เหมาะสมในการดำาเนินงาน บริหารหลักสูตรและกลยุทธในการ
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จัดการเรยีนรูใ้หส้นองตอบความตอ้งการของผูเ้รยีน ใชร้ะบบการประกนัคณุภาพการศกึษา นเิทศตดิตาม 
ตรวจสอบ การดำาเนินงานของสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คำ�สำ�คัญ: ผู้บริหารสถานศึกษา, การบริหาร, สมรรถนะการบริหาร

Abstract 

This study aimed: 1) to study the level of administrative competencies of school  
administrators, 2) to compare opinions of school administrators and teachers on the  
educational competency of school administrators classified by position, educational  
background and work experience, and 3) study the guidelines for the development of  
administrative competencies. The sample used in the study consisted of school  
administrators and teachers a total of 285 people were randomly selected by Sisaket 
Provincial Administrative Organization. The instrument used in the study the administrative 
competency questionnaire of school administrators. The basic statistics used for analyzing 
the collected data were percentage, means and standard deviation; and the statistic used 
for testing Hypotheses were t-test (Independent samples) and F-test. 

The results of the study were as follows:

1. The results of the educational administrator competency of the school  
administrators at a high level both in the whole and in all aspects in descending order, which 
is affairs and student activities, professional development, education quality assurance, moral, 
ethics and code of ethics, school management, curriculum teaching measurement and  
evaluation and academic leadership respectively.

2. The comparison of opinions about the administrative competency of the school 
administrators. Classified by position, educational background and work experience the 
overall difference is statistically significant at the level of 0.05. 

3. The guidelines for the development of the administrative competency of the 
school administrators can conclude that the school administrators must develop professional 
Study government policy Related agencies to set policies Educational development planning  
Organize the organization appropriately for operations. Manage courses and strategies in 
learning management to meet the needs of learners Use the educational quality assurance  
system to supervise and monitor the operation of the school. Act in accordance with  
professional ethics.

Keywords: School Administration, Management Competency, Executive Competency
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ไดก้ำาหนดบทบญัญตั ิถงึแนวนโยบายในการปรบัปรงุ
และเปลี่ยนแปลงไว้อย่างชัดเจน จำาเป็นต้องใช้
กระบวนการการปฏริปูการศกึษาเขา้มาดำาเนนิการ 
เพือ่ใหค้นไทยมศีกัยภาพสูงสุดในการดำารงชวีติและ
รว่มกนัพัฒนาสังคม ประเทศชาตใิห้เจรญิมัน่คง โดย
ปฏิรูป ทั้งโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา ระบบ
การบริหารบุคลากร การปฏิรูปการเรียนการสอน
และการปฏริปูระบบการศกึษา สถานศกึษา ทีเ่ปดิ
ทำาการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้รับผลจากการปฏิรูป
การศึกษาโดยตรง เพราะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ 
(ธีระ รุญเจริญ, 2546: คำานำา)

จากโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหาร
สถานศกึษาและครทูัง้ระบบ ภายใตแ้ผนปฏบิตักิาร
ไทยเขม้แขง็ ปีงบประมาณ 2553-2555 ไดใ้ห้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
ซึง่เปน็ผูข้บัเคลือ่นนโยบายตา่งๆ การปฏบิตัเิพือ่ให้
เกดิการพฒันา โดยใหค้วามสำาคญัวา่ การบรหิารการ
ศกึษาใหม้คีวามสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของสังคม ต้องอาศัยความรู้และทักษะการบริหาร
จดัการของผูบ้รหิาร จากการปฏรูิปการศกึษาท่ีผา่นมา  
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำาเนินการ
ตดิตามและประเมนิผลการปฏริปูการศกึษาตัง้แตป่ ี
พ.ศ. 2542 เปน็ตน้มา พบปญัหาทีต่อ้งเรง่ปรบัปรงุ
แก้ไขหลายประการ ได้แก่ ในด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา พบว่าสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมิน
ของสมศ. จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ 65 
จากสถานศกึษาทีม่กีวา่สามหมืน่แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่
สว่นใหญเ่ปน็โรงเรยีนขนาดเลก็ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับคุณภาพผู้เรียนพบว่า สัมฤทธิ์ผลในวิชาหลัก 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าร้อยละ 50  
ผูส้ำาเรจ็อาชวีศกึษาและอดุมศกึษามคีวามสามารถ
และสมรรถนะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้ และขาดทักษะความรู้พื้นฐานที่จำาเป็น 
อย่างไรก็ตามในการประเมินรอบสองของสถาบัน
ทดสอบทางการศกึษา พบวา่สถานศกึษาทีจ่ดัการ
ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำานวน 
22,425 แห่ง มีถึงร้อยละ 79.7 ที่ได้มาตรฐาน 
และร้อยละ 20.3 ที่ต้องได้รับ การพัฒนา (คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553: 13)

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำาคัญกับ
การพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิารมาโดยตลอด โดย
สง่เสริมการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถดา้น
การบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จำาเป็น สำาหรับ
การอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้บริหารสถานศึกษา 
ยังคงต้องปรบัปรงุในบางดา้นท่ีจำาเป็นต่อการพฒันา
ผู้เรียนให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ จากการประเมิน
ผูบ้รหิารสถานศกึษาป ีพ.ศ. 2548 พบวา่ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษายังขาดความเข้าใจถึงการปฏิรูปการ
ศกึษาและบทบาทตนเอง จงึทำาใหก้ารแกไ้ขปญัหา 
ผูเ้รยีนมคีวามจำากดั เนน้เฉพาะการพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษา การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ การ
สร้างอาคารเรียน การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การฝึก
อบรมและดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก ในขณะที่ปัญหาผู้เรียนยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ความเหลื่อมล้ำาทางการ
ศกึษา ฯลฯ ซึง่เปน็ผลมาจากกระแสโลกาภวิตัน ์ที่
กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
นอกจากน้ี การสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา 
ผู้เรียนยังมีน้อยมาก (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553: 13-14)

ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใหค้วามสำาคญักบั
บทบาทหนา้ทีใ่นการพฒันาสถานศกึษาในดา้นตา่งๆ 
ผู้บรหิารควรมคีวามไวต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
การบรหิารสถานศกึษาเพือ่สง่ผลใหผู้เ้รยีน มคีณุภาพ
ซึ่งความรู้ ความสามารถ และทักษะหรือที่เรียกว่า 
สมรรถนะเปน็สิง่จำาเปน็สำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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ตอ้งมสีมรรถนะในการปฏบิตังิานและคณุลกัษณะ
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2545: 
49) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญต่อ
ทศิทางการดำาเนนินโยบายทางการศกึษา ผูบ้รหิาร
ทีมี่ความสามารถและสมรรถนะสงู วสิยัทศันท์ีก่วา้ง
ไกล การดำาเนินการทางการศึกษาไป ในทิศทางที่ 
มุง่หวงัยอ่มประสบความสำาเรจ็ (สมหวงั พธิยิานวุฒัน ์ 
และคณะ, 2543: 21) สมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงเป็นส่วนสำาคัญในการบริหารงานให้
เกิดความสำาเร็จ ตรงตามเป้าหมาย สมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 
ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะทั้ง 7 ด้าน คือ ด้าน
การพฒันาวิชาชีพ ด้านความเป็นผู้นำาทางวชิาการ 
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านหลักสูตร การ
สอน การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ดา้นกจิการ
และกจิกรรมนกัเรยีน ดา้นการประกนัคณุภาพการ
ศึกษา และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณ สมรรถนะดังกล่าว เป็นเครื่องชี้วัดสำาคัญ
ประการหนึ่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถ
ดำาเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาได้ประสบความ
สำาเรจ็มากนอ้ยเพยีงใด ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีช่าญ
ฉลาดจะตอ้งเปน็ผูท้ีส่ามารถกำาหนดพฤตกิรรมของ 
ตนเอง ให้สอดคล้องกบัสภาวะของโรงเรยีนทีเ่ผชญิอยู ่ 
ประสานความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรทุกฝ่าย  
ในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บรรลุตามภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลสงูสดุ บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ชาตรี โพธิกุล, 
2552: 4)

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวจักรสำาคัญท่ี
ทำาใหก้ารจดัการศกึษาสถานศึกษามีประสิทธภิาพ
สูง เนื่องจากเป็นผู้ดำาเนินการบริหารด้านต่างๆ 
ของสถานศึกษาให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรและแผนการศกึษาของชาต ิเปน็ผูร้บันโยบาย
โดยตรงและนำานโยบายจากระทรวงไปสูก่ารปฏบิตั ิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญและ 
มีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิผล และบริหารโรงเรียนให้มีความ

เจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 
ถา้ผูบ้รหิารมคีณุลักษณะและความสามารถท่ีเหมาะ
สมจะได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากผู้ร่วมงาน คือ
ไดท้ัง้งานและน้ำาใจ การบรหิารยอ่สำาเรจ็ สว่นการที่
จะใหบ้คุลากรหรอืเพือ่นรว่มงานรว่มมอืกนัทำางาน
ได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการแสดงบทบาทการ
เป็นผู้นำาของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ต้อง
ใช้ความสามารถหรือสมรรถนะ ให้เหมาะสมกับ
ตำาแหนง่การบรหิาร เพือ่ให้บุคลากรในสถานศกึษา
เกดิความศรทัธาและยอมรบัในการบรหิารงาน ทัง้นี้
ผูบ้รหิารตอ้งคอยกระตุน้และควบคมุการปฏบิตังิาน 
ของบคุลากรในสถานศกึษา สมรรถนะเป็นปัจจัยท่ี
ทำาให้บุคคลมีผลงานสูงกว่ามาตรฐาน หรือดีกว่า
บุคคลทั่วไป ได้แก่ ความรู้หรือสติปัญญา ทักษะ
การทำางานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ช่วยให้เกิดผล
สำาเร็จที่ดีเลิศในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ
พฒันาใหเ้กดิขึน้ในบคุคลได ้(สกุญัญา รศัมธีรรมโชต,ิ  
2548: 18) 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรสีะเกษ ได้เหน็วา่ผูบ้รหิารสถานศึกษาน้ันมคีวาม
สำาคญัตอ่การพฒันาสถานศกึษา การทีผู่บ้รหิารสถาน
ศึกษาจะบริหารงานใหโ้รงเรียนมปีระสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล ต้องอาศัยสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาในหลายๆ ด้าน จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สมรรถนะทางการบรหิารงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในสงักัดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ เพือ่
ใหม้ขีอ้มลูและแนวทางในการพฒันา การบรหิารงาน
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่ถอืวา่เปน็ปจัจยัหลกัที่
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม 
จดุมุง่หมายและหลกัการจดัการศกึษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
ปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาระดบัสมรรถนะทางการบรหิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดศรีสะเกษ 
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2. เพือ่เปรยีบเทียบความคดิเหน็ของผู้บรหิาร
สถานศึกษาและครทูีม่ตีอ่สมรรถนะทางการบรหิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบริหารสว่น
จงัหวดัศรสีะเกษ จำาแนกตามตำาแหนง่ วฒุทิางการ
ศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน 

3. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สมมติฐานการวิจัย

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีตำาแหน่ง 
วฒุทิางการศกึษา และประสบการณใ์นการทำางาน
ตา่งกนั มคีวามคดิเหน็ตอ่สมรรถนะทางการบรหิาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ จำานวน
ทัง้สิน้ 1,059 คน จำาแนกเปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
68 คนและครู 991 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และคร ูสงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ 
จำานวน 285 คน จำาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
68 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง คร ูจำานวน 
217 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย กำาหนดให้สถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เป็นหน่วยสุ่มในการวิจัย ได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
36 โรงเรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

แบบสอบถามสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นแบบสอบถามประมาณค่าชนิด 5  
ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  
น้อยท่ีสุด และมีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 
0.98 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended Form) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยันำาแบบสอบถามสมรรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาไปเก็บข้อมูลกับ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 285 คน จาก 36 โรงเรียน ตาม
สดัสว่นท่ีกำาหนดไว ้เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื  
ดำาเนนิการตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถว้นขอ้มลู
และจัดเตรียมข้อมูลสำาหรับนำาไปวิเคราะห์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจง
ความถี ่และหารอ้ยละ นำาเสนอเปน็ตารางประกอบ
ความเรียงท้ายตาราง

ตอนที ่2 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสมรรถนะ
ในการบรหิารงานสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า วเิคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน และแปรผลของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2552, 103)

ค่าเฉลี่ย        ความหมาย

4.51-5.00 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

3.51-4.50 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ใน
ระดับมาก

2.51-3.50 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ใน
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ระดัปานกลาง

1.51-2.50 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ใน
ระดับน้อย

1.00-1.50 หมายถึง มีสมรรถนะอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยว
กับสมรรถนะในการบริหารงานสถานศึกษาของผู้
บริหารหารสถานศึกษาจำาแนกตาม ตำาแหน่ง และ
วุฒิการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน (Two Independent Sample Test) 
และประสบการณ์ในการทำางาน ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Varriance) เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหวา่งกลุม่ ใชก้ารทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
กลุ่มโดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะวิธีการสร้างและ
พัฒนาสมรรถนะของการบริหารสถานศึกษา ที่
เป็นคำาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยการจดัคำาตอบเขา้ประเดน็
เดียวกัน แล้วสรุปเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหส์ภาพทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นดังนี้

1.1 ดำารงตำาแหน่งครู คิดเป็นร้อยละ 
76.10 และดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 23.90

1.2 มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตร ีคดิเปน็ร้อยละ 81.40 และมีวฒุิทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.60

1.3 มปีระสบการณใ์นการทำางานมากกวา่ 
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.65 มีประสบการณ์ใน
การทำางาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.17 และ 
มปีระสบการณใ์นการทำางานนอ้ยกวา่ 5 ป ีคดิเปน็
ร้อยละ 10.18

2. ผลการศึกษาสมรรถนะทางการบรหิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ สมรรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน โดยเรียงลำาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ดังนี้ ด้านกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ ด้านการบริหารสถานศึกษา  
ด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ และด้านความเป็นผู้นำาทางวิชาการ  
ตามลำาดับ ดังตาราง 1
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3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ จำาแนกตามตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา 
และประสบการณ์ในการทำางาน

3.1 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่ว
กบัสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ จำาแนก
ตามตำาแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมคีวามคิด
เห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้นด้านหลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกัน 

3.2 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่ว
กับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
จำาแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
มคีวามคิดเหน็แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านกิจการและกิจกรรม
นกัเรยีน มคีวามคดิเหน็แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน 

3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ จำาแนกตามประสบการณ์ในการทำางาน 
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การทำางานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำางาน 5-10 ปี และ
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำางานมากกว่า 10 ปี 
นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นการพฒันาวชิาชพี ดา้นการบรหิาร
สถานศึกษา ด้านกจิการและกจิกรรมนกัเรียน และ
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา มคีวามคดิเหน็
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกนั้นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิชาชีพ
อยู่เสมอ นำาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาสถาน

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู

ด้�นที่ สมรรถนะก�รบริห�รง�น S.D. แปลผล

1 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 4.29 0.38 มาก

2 ด้านความเป็นผู้นำาทางวิชาการ 4.18 0.30 มาก

3 ด้านการบริหารสถานศึกษา 4.20 0.32 มาก

4 ด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.20 0.18 มาก

5 ด้านกิจการและกิจกรรมนักเรียน 4.32 0.14 มาก

6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.23 0.19 มาก

7 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.22 0.15 มาก

เฉลี่ย 4.24 0.13 มาก
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ศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แสดงบทบาท
การเป็นผู้นำาพัฒนา วิเคราะห์สภาพภายนอกและ
ภายใน เน้นจุดแข็งของสถานศึกษา จัดองค์กรใน
เหมาะสมในการดำาเนนิงาน กระตุน้และส่งเสรมิครู
ในการพัฒนาวิชาชีพ ศึกษานโยบายของรัฐเพื่อนำา
มาใช้ในการบริหารและพฒันาหลกัสตูร กลยทุธการ
จดัการเรยีนรู ้ระบบประกนัคณุภาพทางการศกึษา 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงาม

อภิปรายผล

จากผลการวจิยั สมรรถนะการบรหิารงาน
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบริหารสว่น
จังหวดัศรสีะเกษ นำามาอภปิรายผลการวจิยัได ้ดงันี้

1. ผลการศึกษาผลการศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ สมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากผลการวิจัยดังกล่าว 
อาจเนื่องมากจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
อบรมกอ่นเขา้สูต่ำาแหนง่ ได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
สภาพงานในหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ นอกจากนี ้ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสมัพันธอั์นดกีบัชมุชน โดยมเีปา้หมายในการ  
เข้าช่วยเหลือชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน เพือ่ส่งเสรมิการจดัการศกึษา ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาสามารถสง่เสริม สนับสนนุการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศกึษา สง่ผลใหม้สีมรรถนะของ
ผู้บรหิารอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ชัยณรงค์ คำาภูมิหา (2556: 125-126) ได้ศึกษา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธผิลการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ผลการวจิยั
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของอนุเทพ กุศลคุ้ม (2561: 92-95) 
ได้ทำาวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาในโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ตามความคิดเห็นของ 
ผูบ้รหิารและขา้ราชการคร ูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารด้านวิชาการ รอง
ลงมา ไดแ้ก ่ดา้นการบรหิารจดัการเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ และด้านคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับ 
ผู้บริหาร ตามลำาดับ

2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบั
สมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ จำาแนก
ตามตำาแหนง่ วฒุทิางการศกึษา และประสบการณ์
ในการทำางาน อภิปรายผลได้ดังนี้

2.1 ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกีย่วกบั 
สมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ จำาแนก
ตามตำาแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร การสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตก
ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ทักศนคติของผู้บริหาร
และครูไม่เหมือนกัน ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศึกษา ตาม
ข้อบังคับของคุรุสภาพ และผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความสามารถในการบริหารงานในโรงเรียน  
ที่แตกต่างกัน ทำาให้การบริหารงานในโรงเรียน 
แต่ละด้านแตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เกีย่วกบัสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
จำาแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
มคีวามคิดเหน็แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านกิจการและกิจกรรม
นกัเรยีน มคีวามคดิเหน็แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิด
เห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ระดับการ
ศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความคิดของบุคคลท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้มีความ
คาดหวังและความต้องการให้ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธิเทพ ช่อปทุมศิริกุล. (2559: 85-86) ได้
ทำาการวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน ตาม
มาตรฐานวชิาชีพของครุสุภาในโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ ครใูน
โรงเรยีนขยายโอกาศทางการศกึษาทีม่วีฒุทิางการ
ศกึษาตา่งกนั มคีวามคดิเหน็ตอ่สมรรถนะผูบ้ริหาร
โรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในโรงเรียน
ขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ จำาแนกตามประสบการณ์ในการทำางาน 
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการบริหาร
สถานศกึษา ดา้นกจิการและกจิกรรมนกัเรยีน และ
ดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา มคีวามคดิเหน็ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกนั้นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ 
เนื่องมาจาก ประสบการณ์ในการทำางานเป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำางานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล กล่าวคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ทำางานมาก ย่อมเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ จากการได้
เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ มิใช่มีความรู้ 
ดา้นวชิาการอยา่งเดยีว จะทำาใหเ้กดิความผดิพลาด 
น้อยกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำางานน้อย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชชัมา เทพวรสขุ (2553: 
54) ไดท้ำาการวจิยัเรือ่ง การศกึษาทักษะการบรหิาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครู สังกัด
โรงเรยีนประถมศกึษา อำาเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ี 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู 
สงักดัโรงเรยีนประถมศกึษา อำาเภอมะขาม จงัหวดั
จนัทบรุ ีจำาแนกตามประสบการณใ์นการทำางาน โดย
รวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะเพือ่พฒันา
สมรรถนะการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ควร
พัฒนามุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำาแผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว โดยการเน้นจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน
และองค์กร เพื่อนำามาใช้เป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูล 
ควรกำาหนดแผนปฏบิตักิารประจำาปขีองสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรสีะเกษ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควรจดั
ทำาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
ผู้เรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ควร
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ข้อจำากัดที่มีอยู่ใน
สถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน
กลุ่มงานประกันคุณภาพ นิเทศติดตามตรวจสอบ 
สรุปผลการดำาเนนิงาน เพ่ือรับการประเมนิทัง้ภายใน
และภายนอกตอ่ไป ควรมีการจดัการขอ้มูลขา่วสาร
อยา่งสม่ำาเสมอ มกีารจดักจิกรรมทีช่มุชนมสีว่นรว่ม 
มีการช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรบริหารระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของ
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ครู นักเรียนและผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน ทั้ง
ในด้านการทำางาน การดำาเนินชีวิตความเป็น
กัลยาณมิตร สอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย  
ภกัดปีระยรูวงศ ์(2556: 134) ไดศ้กึษาสมรรถนะ 
ผู้บรหิารโรงเรยีนในศตวรรษท่ี 21 สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการ
วิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
โรงเรยีน ผูบ้รหิารควรตระหนกัในหนา้ทีก่ารทำางาน
ของตนเอง เอาใจใส ่มุง่มัน่ในการทำางานมทีศันคติ
ท่ีดใีนการทำางาน มุง่ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนไวเ้ปน็
อันดับแรก ผู้บริหารควรร่วมมือกันทำางานเมื่อเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรค ผู้บริหารต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ด้วยความเต็มใจ เต็มตามสามารถ มีภาวะผู้นำาใน
การแก้ไขปัญหา มีเวทีให้บุคลากรได้พบปะพูดคุย  
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มาก
ขึ้น ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน  
ผูบ้ริหารควรจัดทำาแผนการทำางาน ทัง้ปจัจบุนัและ
อนาคตให้เป็นระบบท่ีชัดเจน นำานโยบายท่ีได้รับ
หรอืนโยบายทีม่มีารว่มกนัวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
เพือ่ใหก้าร ทำางาน มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ อนุเทพ กุศลคุ้ม (2561: 92-95) 
ไดท้ำาวจิยัเรือ่ง สมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษาตาม
มาตรฐานวชิาชพีครุสุภาในโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการ
วิจัยพบว่า ข้อเสนแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้บริหาร ตามมาตรฐานวิชีพคุรุสภา เป็นดังนี้ ควร
พฒันามุง่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนให้สอดคล้องกับ
นโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำาแผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยการเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาใช้
เป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูล ควรจัดทำาหลักสูตรสถาน
ศกึษาใหต้รงตามความตอ้งการผูเ้รยีนและนโยบาย
ของสำานักงานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
วางแผนส่งเสริมพัฒนาใหค้รแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาไดร้บัการพฒันาวชิาชพี แต่งต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ สรุปผล 
การดำาเนนิงาน เพือ่ใช้เปน็ฐานขอ้มลูในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ควรบริหารระบบสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาให้เกิดความสะดวกในการเผย
แพร่และนำาไปใช้ประโยชน์ ปฏิบัติตนตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการประพฤติปฏิบัติตน ท้ังงในด้านการทำางาน
และการดำาเนินชีวิต 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1.1 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสมรรถนะ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ 
เนื่องจากเป็นสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดย
กำาหนดใหก้ารพฒันาสมรรถนะของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา ดา้นความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการเปน็สว่นหนึง่ 
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางแผนพัฒนา 
ผูบ้รหิารอยา่งเปน็ระบบ ตัง้แตก่ารสรา้งทศันคตทิีด่ ี 
การให้ความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงานใน
โรงเรียน การกำากับติดตามการดำาเนินงาน และ
การประเมนิผลการดำาเนนิงาน เนน้การสรา้งความ
รว่มมอืในการพฒันาสมรรถนะทางการบรหิารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ศรสีะเกษ 
เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ควรวางแผน พัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารงานของตนเองให้สูง 
มากขึ้น เนื่องจากสมรรถนะทางการบริหาร ของ 
ผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบกับ
สมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา
เป็นตัวจักรสำาคัญที่จะทำาให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถาน
ศกึษาควรพฒันาตนเองด้วยแนวทางทีห่ลากหลาย 
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เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน การเข้าร่วมชุมชนการ
เรยีนรูท้างวชิาชพี การตดิตามขา่วสารวทิยาการความ
กา้วหนา้ใหม่ๆ  ทางดา้นการศกึษาอยูเ่สมอ การใช้
กระบวนการวิจยัในการปรบัปรงุพฒันางาน เปน็ตน้

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รทำ�วจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องปัจจัย
เชงิสาเหตทุีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะผูบ้รหิารสถานศึกษา 
สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัศรีสะเกษ เพือ่ให้

ได้ผลการวิจัยที่รอบด้านและชัดเจนยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคิด
เห็นของผู้บริหารและครู ที่มีต่อสมรรถนะทางการ
บรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวดัศรสีะเกษ ในโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธิภาพ 
ดีเลิศ (Best practice) และโรงเรียนทั่วไปว่ามี
ประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร
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