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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ ในการทำ�งาน และ
3) เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาและครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำ�นวน 285 คน ได้มา โดยการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ทดสอบที และทดสอบเอฟ
ผลการวิจัยปรากฎดังนี้
1. ผลการศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ ในภาพรวม
และรายด้าน เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกิจการและกิจกรรมนักเรียน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านการบริหารสถานศึกษา
ด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านความเป็นผูน้ ำ�ทางวิชาการ ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทำ�งาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สรุปได้วา่ ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาต้องพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ศึกษานโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดนโยบาย
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดองค์กรให้เหมาะสมในการดำ�เนินงาน บริหารหลักสูตรและกลยุทธในการ
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จัดการเรียนรูใ้ ห้สนองตอบความต้องการของผูเ้ รียน ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตาม
ตรวจสอบ การดำ�เนินงานของสถานศึกษา 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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บทนำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ก�ำ หนดบทบัญญัติ ถึงแนวนโยบายในการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงไว้อย่างชัดเจน จำ�เป็นต้องใช้
กระบวนการการปฏิรปู การศึกษาเข้ามาดำ�เนินการ
เพือ่ ให้คนไทยมีศกั ยภาพสูงสุดในการดำ�รงชีวติ และ
ร่วมกันพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญมัน่ คง โดย
ปฏิรูป ทั้งโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา ระบบ
การบริหารบุคลากร การปฏิรูปการเรียนการสอน
และการปฏิรปู ระบบการศึกษา สถานศึกษา ทีเ่ ปิด
ทำ�การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้รับผลจากการปฏิรูป
การศึกษาโดยตรง เพราะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ
(ธีระ รุญเจริญ, 2546: คำ�นำ�)
จากโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูทงั้ ระบบ ภายใต้แผนปฏิบตั กิ าร
ไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553-2555 ได้ให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ซึง่ เป็นผูข้ บั เคลือ่ นนโยบายต่างๆ การปฏิบตั เิ พือ่ ให้
เกิดการพัฒนา โดยให้ความสำ�คัญว่า การบริหารการ
ศึกษาให้มคี วามสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของสังคม ต้องอาศัยความรู้และทักษะการบริหาร
จัดการของผูบ้ ริหาร จากการปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมา
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำ�เนินการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิรปู การศึกษาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พบปัญหาทีต่ อ้ งเร่งปรับปรุง
แก้ไขหลายประการ ได้แก่ ในด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา พบว่าสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมิน
ของสมศ. จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ 65
จากสถานศึกษาทีม่ กี ว่าสามหมืน่ แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณภาพผู้เรียนพบว่า สัมฤทธิ์ผลในวิชาหลัก
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ำ�กว่าร้อยละ 50
ผูส้ �ำ เร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความสามารถ
และสมรรถนะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
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ของผู้ใช้ และขาดทักษะความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็น
อย่างไรก็ตามในการประเมินรอบสองของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา พบว่าสถานศึกษาทีจ่ ดั การ
ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำ�นวน
22,425 แห่ง มีถึงร้อยละ 79.7 ที่ได้มาตรฐาน
และร้อยละ 20.3 ที่ต้องได้รับ การพัฒนา (คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553: 13)
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารมาโดยตลอด โดย
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้าน
การบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จำ�เป็น สำ�หรับ
การอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ยังคงต้องปรับปรุงในบางด้านทีจ่ �ำ เป็นต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จากการประเมิน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาปี พ.ศ. 2548 พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษายังขาดความเข้าใจถึงการปฏิรูปการ
ศึกษาและบทบาทตนเอง จึงทำ�ให้การแก้ไขปัญหา
ผูเ้ รียนมีความจำ�กัด เน้นเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น การ
สร้างอาคารเรียน การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การฝึก
อบรมและดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก ในขณะที่ปัญหาผู้เรียนยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ความเหลื่อมล้ำ�ทางการ
ศึกษา ฯลฯ ซึง่ เป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ ที่
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียนยังมีน้อยมาก (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553: 13-14)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรให้ความสำ�คัญกับ
บทบาทหน้าทีใ่ นการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
ผูบ้ ริหารควรมีความไวต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
การบริหารสถานศึกษาเพือ่ ส่งผลให้ผเู้ รียน มีคณ
ุ ภาพ
ซึ่งความรู้ ความสามารถ และทักษะหรือที่เรียกว่า
สมรรถนะเป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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ต้องมีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านและคุณลักษณะ
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2545:
49) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญต่อ
ทิศทางการดำ�เนินนโยบายทางการศึกษา ผูบ้ ริหาร
ทีม่ คี วามสามารถและสมรรถนะสูง วิสยั ทัศน์ทกี่ ว้าง
ไกล การดำ�เนินการทางการศึกษาไป ในทิศทางที่
มุง่ หวังย่อมประสบความสำ�เร็จ (สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์
และคณะ, 2543: 21) สมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงเป็นส่วนสำ�คัญในการบริหารงานให้
เกิดความสำ�เร็จ ตรงตามเป้าหมาย สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา
ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะทั้ง 7 ด้าน คือ ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ ด้านความเป็นผู้น�ำ ทางวิชาการ
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านหลักสูตร การ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านกิจการ
และกิจกรรมนักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณ สมรรถนะดังกล่าว เป็นเครื่องชี้วัดสำ�คัญ
ประการหนึ่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถ
ดำ�เนินการต่างๆ ของสถานศึกษาได้ประสบความ
สำ�เร็จมากน้อยเพียงใด ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีช่ าญ
ฉลาดจะต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถกำ�หนดพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้สอดคล้องกับสภาวะของโรงเรียนทีเ่ ผชิญอยู่
ประสานความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรทุกฝ่าย
ในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บรรลุตามภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ชาตรี โพธิกุล,
2552: 4)
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวจักรสำ�คัญที่
ทำ�ให้การจัดการศึกษาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
สูง เนื่องจากเป็น ผู้ดำ�เนินการบริหารด้านต่างๆ
ของสถานศึกษาให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ เป็นผูร้ บั นโยบาย
โดยตรงและนำ�นโยบายจากระทรวงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญและ
มีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิผล และบริหารโรงเรียนให้มีความ

เจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
ถ้าผูบ้ ริหารมีคณ
ุ ลักษณะและความสามารถทีเ่ หมาะ
สมจะได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากผู้ร่วมงาน คือ
ได้ทงั้ งานและน้�ำ ใจ การบริหารย่อสำ�เร็จ ส่วนการที่
จะให้บคุ ลากรหรือเพือ่ นร่วมงานร่วมมือกันทำ�งาน
ได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการแสดงบทบาทการ
เป็นผู้นำ�ของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ต้อง
ใช้ความสามารถหรือสมรรถนะ ให้เหมาะสมกับ
ตำ�แหน่งการบริหาร เพือ่ ให้บคุ ลากรในสถานศึกษา
เกิดความศรัทธาและยอมรับในการบริหารงาน ทัง้ นี้
ผูบ้ ริหารต้องคอยกระตุน้ และควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในสถานศึกษา สมรรถนะเป็นปัจจัยที่
ทำ�ให้บุคคลมีผลงานสูงกว่ามาตรฐาน หรือดีกว่า
บุคคลทั่วไป ได้แก่ ความรู้หรือสติปัญญา ทักษะ
การทำ�งานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ช่วยให้เกิดผล
สำ�เร็จที่ดีเลิศในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ
พัฒนาให้เกิดขึน้ ในบุคคลได้ (สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ,
2548: 18)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ได้เห็นว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษานัน้ มีความ
สำ�คัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา การทีผ่ บู้ ริหารสถาน
ศึกษาจะบริหารงานให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ต้องอาศัยสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาในหลายๆ ด้าน จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สมรรถนะทางการบริหารงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพือ่
ให้มขี อ้ มูลและแนวทางในการพัฒนา การบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
จุดมุง่ หมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
ปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ
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2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูทมี่ ตี อ่ สมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒทิ างการ
ศึกษา และประสบการณ์ในการทำ�งาน
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สมมติฐานการวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีตำ�แหน่ง
วุฒทิ างการศึกษา และประสบการณ์ในการทำ�งาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำ�นวน
ทัง้ สิน้ 1,059 คน จำ�แนกเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา
68 คนและครู 991 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จำ�นวน 285 คน จำ�แนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
68 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ครู จำ�นวน
217 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย กำ�หนดให้สถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหน่วยสุ่มในการวิจัย ได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
36 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
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เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นแบบสอบถามประมาณค่าชนิด 5
ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.98 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
(Open-ended Form) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามสมรรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาไปเก็บข้อมูลกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 285 คน จาก 36 โรงเรียน ตาม
สัดส่วนทีก่ �ำ หนดไว้ เมือ่ ได้รบั แบบสอบถามกลับคืน
ดำ�เนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนข้อมูล
และจัดเตรียมข้อมูลสำ�หรับนำ�ไปวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ดำ�เนินการ
ตามลำ�ดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่ และหาร้อยละ นำ�เสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียงท้ายตาราง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสมรรถนะ
ในการบริหารงานสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
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
บริหารหารสถานศึกษาจำ�แนกตาม ตำ�แหน่ง และ
วุฒิการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน (Two Independent Sample Test)
และประสบการณ์ในการทำ�งาน ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis
of Varriance) เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุม่ ใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มโดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’ Method)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะวิธีการสร้างและ
พัฒนาสมรรถนะของการบริหารสถานศึกษา ที่
เป็นคำ�ถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) โดยการจัดคำ�ตอบเข้าประเด็น
เดียวกัน แล้วสรุปเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็นดังนี้

1.1 ดำ�รงตำ�แหน่งครู คิดเป็นร้อยละ
76.10 และดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 23.90
1.2 มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 81.40 และมีวฒ
ุ ิทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.60
1.3 มีประสบการณ์ในการทำ�งานมากกว่า
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.65 มีประสบการณ์ใน
การทำ�งาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.17 และ
มีประสบการณ์ในการทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 10.18
2. ผลการศึกษาสมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด ดังนี้ ด้านกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ ด้านการบริหารสถานศึกษา
ด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมิน ผล
การเรียนรู้ และด้านความเป็น ผู้นำ�ทางวิชาการ
ตามลำ�ดับ ดังตาราง 1
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ตาราง 1

ด้านที่
1
2
3
4
5
6
7
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ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู
สมรรถนะการบริหารงาน
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
ด้านความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการ
ด้านการบริหารสถานศึกษา
ด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านกิจการและกิจกรรมนักเรียน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
เฉลี่ย

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒิทางการศึกษา
และประสบการณ์ในการทำ�งาน
3.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ ว
กับสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำ�แนก
ตามตำ�แหน่ง พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิด
เห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยกเว้นด้านหลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ ว
กับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จำ�แนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านกิจการและกิจกรรม
นักเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน

4.29
4.18
4.20
4.20
4.32
4.23
4.22
4.24

S.D.
0.38
0.30
0.32
0.18
0.14
0.19
0.15
0.13

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ จำ�แนกตามประสบการณ์ในการทำ�งาน
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ�งาน 5-10 ปี และ
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ�งานมากกว่า 10 ปี
นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการบริหาร
สถานศึกษา ด้านกิจการและกิจกรรมนักเรียน และ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกนั้นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4. ผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒนา
สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิชาชีพ
อยู่เสมอ นำ�ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาสถาน
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ศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แสดงบทบาท
การเป็นผู้นำ�พัฒนา วิเคราะห์สภาพภายนอกและ
ภายใน เน้นจุดแข็งของสถานศึกษา จัดองค์กรใน
เหมาะสมในการดำ�เนินงาน กระตุน้ และส่งเสริมครู
ในการพัฒนาวิชาชีพ ศึกษานโยบายของรัฐเพื่อนำ�
มาใช้ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร กลยุทธการ
จัดการเรียนรู้ ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงาม

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สมรรถนะการบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ นำ�มาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน จากผลการวิจัยดังกล่าว
อาจเนื่องมากจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
อบรมก่อนเข้าสูต่ �ำ แหน่ง ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
สภาพงานในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ นอกจากนี้ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการ
เข้าช่วยเหลือชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาสามารถส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษา ส่งผลให้มสี มรรถนะของ
ผูบ้ ริหารอยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชัยณรงค์ คำ�ภูมิหา (2556: 125-126) ได้ศึกษา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของครู สังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจยั
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนุเทพ กุศลคุ้ม (2561: 92-95)
ได้ทำ�วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาในโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและข้าราชการครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารด้านวิชาการ รอง
ลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และด้านคุณธรรมจริยธรรมสำ�หรับ
ผู้บริหาร ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับ
สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำ�แนก
ตามตำ�แหน่ง วุฒทิ างการศึกษา และประสบการณ์
ในการทำ�งาน อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับ
สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำ�แนก
ตามตำ�แหน่ง พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร การสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตก
ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ทักศนคติของผู้บริหาร
และครูไม่เหมือนกัน ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตาม
ข้อบังคับของคุรุสภาพ และผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารงานในโรงเรียน
ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้การบริหารงานในโรงเรียน
แต่ละด้านแตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกีย่ วกับสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จำ�แนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านกิจการและกิจกรรม
นักเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิด
เห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ระดับการ
ศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความคิดของบุคคลที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้มีความ
คาดหวังและความต้องการให้ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธิเทพ ช่อปทุมศิริกุล. (2559: 85-86) ได้
ทำ�การวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภาในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า ครูใน
โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ ทิ างการ
ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
โรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในโรงเรียน
ขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ จำ�แนกตามประสบการณ์ในการทำ�งาน
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการบริหาร
สถานศึกษา ด้านกิจการและกิจกรรมนักเรียน และ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกนั้นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ประสบการณ์ในการทำ�งานเป็น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล กล่าวคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ทำ�งานมาก ย่อมเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ จากการได้
เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ มิใช่มีความรู้
ด้านวิชาการอย่างเดียว จะทำ�ให้เกิดความผิดพลาด
น้อยกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ�งานน้อย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัชมา เทพวรสุข (2553:
54) ได้ท�ำ การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครู สังกัด
โรงเรียนประถมศึกษา อำ�เภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา อำ�เภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี จำ�แนกตามประสบการณ์ในการทำ�งาน โดย
รวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพือ่ พัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ควร
พัฒนามุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ�แผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยการเน้นจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน
และองค์กร เพื่อนำ�มาใช้เป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูล
ควรกำ�หนดแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปีของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรจัด
ทำ�หลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
ผู้เรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ควร
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ข้อจำ�กัดที่มีอยู่ใน
สถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
กลุ่มงานประกันคุณภาพ นิเทศติดตามตรวจสอบ
สรุปผลการดำ�เนินงาน เพือ่ รับการประเมินทัง้ ภายใน
และภายนอกต่อไป ควรมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร
อย่างสม่�ำ เสมอ มีการจัดกิจกรรมทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วม
มีการช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรบริหารระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของ
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ครู นักเรียนและผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน ทั้ง
ในด้านการทำ�งาน การดำ�เนินชีวิตความเป็น
กัลยาณมิตร สอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย
ภักดีประยูรวงศ์ (2556: 134) ได้ศกึ ษาสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการ
วิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
โรงเรียน ผูบ้ ริหารควรตระหนักในหน้าทีก่ ารทำ�งาน
ของตนเอง เอาใจใส่ มุง่ มัน่ ในการทำ�งานมีทศั นคติ
ทีด่ ใี นการทำ�งาน มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนไว้เป็น
อันดับแรก ผู้บริหารควรร่วมมือกันทำ�งานเมื่อเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรค ผู้บริหารต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ด้วยความเต็มใจ เต็มตามสามารถ มีภาวะผู้นำ�ใน
การแก้ไขปัญหา มีเวทีให้บุคลากรได้พบปะพูดคุย
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มาก
ขึ้น ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน
ผูบ้ ริหารควรจัดทำ�แผนการทำ�งาน ทัง้ ปัจจุบนั และ
อนาคตให้เป็นระบบที่ชัดเจน นำ�นโยบายที่ได้รับ
หรือนโยบายทีม่ มี าร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพือ่ ให้การ ทำ�งาน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนุเทพ กุศลคุ้ม (2561: 92-95)
ได้ท�ำ วิจยั เรือ่ ง สมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพคุรสุ ภาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการ
วิจัยพบว่า ข้อเสนแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ตามมาตรฐานวิชีพคุรุสภา เป็นดังนี้ ควร
พัฒนามุง่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้สอดคล้องกับ
นโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ�แผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยการเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�มาใช้
เป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูล ควรจัดทำ�หลักสูตรสถาน
ศึกษาให้ตรงตามความต้องการผูเ้ รียนและนโยบาย
ของสำ�นักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วางแผนส่งเสริมพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การพัฒนาวิชาชีพ แต่งตัง้ คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ สรุปผล
การดำ�เนินงาน เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ควรบริหารระบบสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาให้เกิดความสะดวกในการเผย
แพร่และนำ�ไปใช้ประโยชน์ ปฏิบัติตนตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหาร เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการประพฤติปฏิบัติตน ทั้งงในด้านการทำ�งาน
และการดำ�เนินชีวิต

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการ
เนื่องจากเป็นสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดย
กำ�หนดให้การพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ด้านความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการเป็นส่วนหนึง่
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางแผนพัฒนา
ผูบ้ ริหารอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่การสร้างทัศนคติทดี่ ี
การให้ความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงานใน
โรงเรียน การกำ�กับติดตามการดำ�เนินงาน และ
การประเมินผลการดำ�เนินงาน เน้นการสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ
เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ควรวางแผน พัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารงานของตนเองให้สูง
มากขึ้น เนื่องจากสมรรถนะทางการบริหาร ของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบกับ
สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เป็นตัวจักรสำ�คัญที่จะทำ�ให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรพัฒนาตนเองด้วยแนวทางทีห่ ลากหลาย

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน การเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ การติดตามข่าวสารวิทยาการความ
ก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาอยูเ่ สมอ การใช้
กระบวนการวิจยั ในการปรับปรุงพัฒนางาน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องปัจจัย
เชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพือ่ ให้
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ได้ผลการวิจัยที่รอบด้านและชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคิด
เห็นของผู้บริหารและครู ที่มีต่อสมรรถนะทางการ
บริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดีเลิศ (Best practice) และโรงเรียนทั่วไปว่ามี
ประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร
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