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บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

2) เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารและประสิทธิผลโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ 4) ศึกษาอำนาจพยากรณ ์ 

5) หาแนวทางการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก ่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ปกีารศึกษา 2560  

จำนวน 355 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 63 คน และครผููส้อน จำนวน 292 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน ทัง้ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนก

มคี่า .25 ถึง .93 ความเชื่อม่ันเท่ากับ .98 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ด้านสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมคี่าอำนาจ

จำแนก .25 ถึง .96 ความเชื่อม่ันเท่ากับ .97 ด้านประสิทธิผลโรงเรียนมคี่าอำนาจจำแนก .25 ถึง .93 ความความ

เชื่อม่ันเท่ากับ .95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบที (t-test) ชนิด 

Independent Samples สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA)  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

  2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  3. ประสิทธิผลโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 

  4. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า ตัวแปร 

ท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  5. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (x23) การมีวิสัยทัศน์ (x24) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(x11) 

  6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน มีจำนวน 3 ดา้น 

ประกอบด้วย  

คำสำคัญ : สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน, ประสิทธิผลโรงเรียน 

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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   6.1 แนวทางพัฒนา สมรรถนะประจำสายงาน ม ี2 ด้าน ได้แก ่

    6.1.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  

   6.2 แนวทางพัฒนา สมรรถนะหลัก มจีำนวน 1 ด้าน ได้แก ่

    6.2.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ควรมกีารจัดทำคู่มือพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารในการมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช ้เพ่ือเพิ่มความสำเร็จของงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และมีการนเิทศ 

กำกับ ติดตามส่งเสริม สนับสนนุ 

    6.2.2 การมวีสิัยทัศน์ ควรเป็นผู้นำในการกำหนดวสิัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล และใชก้ระบวนการม ี

ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นภาพของความสำเร็จ 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to : 1) The study of the performance of school administrators that 

affects the school effectiveness. 2) The compare performance of school administrators and school effectiveness. 

3) The study relationship. 4) The study power of prophecy 5) The development. The samples used in the 

research were school administrators and teachers, years in 2560 about 355 people. The classified as 63 school 

administrators and 292 teachers. The instruments used to collect data the questionnaire about the performance 

of school administrators and school effectiveness. The value of the discriminative power ranged from .25 to .93, 

confidence equal .98. When considering each aspect the performance of school administrators had a 

discriminative power of .25 to 96, confidence equal .97. The school effectiveness has a discriminative power of 

.25 to .93, confidence equal .95. The statistics used foe data analysis were mean, standard deviation, t–test 

(Independent Samples), F–test (One–Way ANOVA), Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and 

Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The performance of school administrators and school effectiveness, as a whole and each aspect 

were at a high level. 

  2. The performance of school administrators by school administrators and teachers with different 

working position, school sizes, and work experience. as a whole were different at a statistical significance at the 

.01 level. 

  3. The school effectiveness, by school administrators and teachers with different working position, 

school sizes, and work experience. as a whole were different at a statistical significance at the .01 level. 

  4. The relationship performance of school administrators that affects the school  

effectiveness, by school administrators and teachers as a whole had a positive relationship at the  

statistical significance at the .01 level. 

  5. The school effectiveness there are 3 aspects that can the power of prophecy the school 

effectiveness. The statistical significance at the .01 level aspects: The development of personnel (x23), the Vision 

(x24), The aim of achievement (x11).  
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  6. The development performance of school administrators that affects the school effectiveness has 

three aspects. 

   6.1 The development core competencies there are 1 aspects: 

    6.1.1 The aim of achievement, should develop a core management competency development 

guide has new innovations are used to increase the success of the work. 

   6.2 The development performance field of work there are 2 aspects: 

    6.2.1 The development of personnel, should encourage self-development personnel. With a 

variety of methods and supervise, monitor, support the development of personnel of the organization. 

    6.2.2 The vision, should be leaders in defining vision and use the participation process of all 

parties. This is a picture of success. 

Keywords: Performance Of School Administrators, School Effectiveness 

ภูมหิลงั 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาทำให้พลเมอืงของประเทศ

เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดความเจรญิก้าวหนา้แก่ตนเองและประเทศชาติ ดังนัน้ ประเทศใด 

ท่ีประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมท่ัวถึง ประเทศน้ันย่อมมคีวามเจรญิก้าวหนา้ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืงและวัฒนธรรม การศกึษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจรญิก้าวหนา้และแก้ไขปัญหาตา่งๆ  

ในสังคมและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วานชิย์ สาขามุละ, 2549, หนา้ 1) 

 การปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ทำการรณรงค์เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏรูิปการศึกษาอย่างเร่งด่วนท่ีเป็นรูปธรรมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน มกีารเสริมสร้างความรู้

ด้านกฎหมายท่ีจำเป็น เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการปฏรูิปการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จควบคู่ไปกับการจัดทำข้อเสนอ 

นโยบายสู่ความสำเร็จของการขบัเคลื่อนการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็น 3 เสาหลัก 

และ 4 ใหม ่คือ เป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  

2) เพ่ิมโอกาสทางการศกึษาและเรียนรู้ และ 3) ส่งเสริมการมสีว่นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร 

และจัดการศกึษา และนโยบายหลัก 4 ใหม ่ได้แก่ ประเด็นหลักท่ี 1 กระบวนการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาผู้เรียนมทัีกษะ

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลย ีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวมท้ังปรับหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลรูปแบบใหม่ ตัง้แต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชวีติ 

ประเด็นหลักท่ี 2 ครูยุคใหม่ ครูพันธ์ุใหม่ ครูสาขาขาดแคลน พฒันาทักษะครูดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

เทคโนโลย ีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ตา่งประเทศอ่ืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คลอบคลุมถึงครู 

ทุกระดับทุกประเภท  เร่งรัดผลิตครูพันธ์ุใหม่ รวมท้ังเร่งผลิตครูสาขาขาดแคลน และครูวิชาชพีดว้ยวธีิการ 

ท่ีหลากหลาย ประเด็นหลักท่ี 3 สถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ สนับสนุนโรงเรียนดปีระจำตำบล อำเภอ จังหวัด  

และพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครอืขา่ย สรา้งโอกาสการเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเท่า

เทียมกันท้ังประเทศและมีขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่างผู้บริหาร ครู เขตพื้นท่ีการศกึษา สถานศึกษา 

และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ประเด็นหลักที่ 4  

การบริหารจัดการใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการท่ีเหมาะสม  

สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้มีผู้เรียนอาชวีศึกษาเพ่ิมขึน้ (สำนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2555, หนา้ 36-39)  
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 การบริหารสถานศกึษา มเีป้าหมายสำคัญอยู่ท่ีคุณภาพของผู้เรียน การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนา

ประชากรของประเทศท่ีสำคัญยิ่งเป็นหน่วยงานท่ีใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จำนวนมากมาย หากการจัดการบริหารงาน

ในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียนคอื นักเรียนท่ีสำเร็จออกไปย่อมมปีระสิทธิภาพต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศย่อมล่าชา้ตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลผลิตของการจดัการศึกษา การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐ 

เป็นการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ซึ่งกำหนดให้มกีารกระจายอำนาจการบริหารและจัดการท้ัง 4 งาน คือ  

งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบริหาร งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป (ธีระ รุญเจรญิ, 2550, หนา้ 57)  

 การท่ีผู้บริหารโรงเรียน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลได้น้ันจะตอ้งอาศัย 

ท้ังความรู้ความสามารถของตนและตัวบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดการศกึษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ 

สามารถทำงานจนสำเร็จตามความคาดหวังท่ีต้ังไว ้โดยคุณลักษณะที่อา้งถึงเหล่านี้เกิดหลอมรวมกลายเป็นสมรรถนะ

ของตัวบุคคลขึ้นได้ ดังนัน้จะเหน็ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ท่ีเป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ 

ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีทำให้ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถสรา้งผลงานได้โดดเด่นกวา่เพ่ือนร่วมงานคนอื่นๆ  

(อารีวรรณ์ นอ้ยด,ี 2553, หนา้ 15) โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมศีักยภาพในการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสมรรถนะของผู้บริหารเป็นความสามารถทางการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา 

โดยผู้บริหารสถานศกึษาใชส้มรรถนะตามกรอบแนวคิดการกำหนดสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะเจตคติท่ีด ีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสมในการปฏบัิตงิานให้ม ีประสิทธิภาพ ดังนี ้ 

1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1.1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 1.2) การบริการท่ีด ี1.3) การบริพัฒนาตนเอง 1.4) การทำงาน

เป็นทีม และ 2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วย 2.1) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 2.2) การสื่อสารและการ 

จูงใจ 2.3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.4) การมวีสิัยทัศน์ (สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา, 2548, หนา้ 2) นับเป็นบทบาทสำคัญในการบริหาร และจัดการศกึษา จำเป็นต้องมศีักยภาพ 

สมรรถภาพ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการจัดการศกึษา ตลอดจนความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 

จรยิธรรม เพ่ือให้การดำเนนิการจัดการศึกษาบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย (ภูวิศา ชูธัญญะ, 2556, หนา้ 3) 

 ด้วยความสำคัญของการจัดการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดประสิทธิผลดา้นการจดัการศกึษา และตอ้งการยก

ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ดังนัน้ผู้วจิัย

จึงมคีวามสนใจศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีควรศกึษาอย่างยิ่ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการพัฒนาบุคลากรในการ

บริหารงานโรงเรียน และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

และพัฒนาบุคลากรในสงักัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้และเป็นขอ้มูล 

ในการบริหารโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไป 

คำถามการวิจัย  

 1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด  

 2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏบัิตงิาน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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 3. ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ 

ในการปฏบัิตงิาน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 4. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศกึษา 

เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

 5. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนใดบา้งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

 6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 20  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน  

 3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน  

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

 5. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

 6. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย  
 

            ตัวแปรอสิระ                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 20 การศึกษา 2560 จำนวน 3,000 คน จาก 63 โรงเรียน จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 จำนวน 163 คน และผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 

จำนวน 2,837 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 20 ปกีารศึกษา 2560 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and 

Morgan (1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 43) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 341 คน แต่ในการวจิัย

ครัง้นี้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวนโรงเรียน 63 โรงเรียน โดยจำแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  

32 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 32 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 64 คน โรงเรียนขนาดกลาง 

จำนวน 20 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 7 คน จำนวน 140 คน  

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ จำนวน 11 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 11 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ  

8 คน จำนวน 88 คน รวมเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 63 คน ครูผู้สอน จำนวน 292 คน จึงได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 

355 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย และใชว้ธีิสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เป็นแบบสอบถามใช้สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหนง่ 

   1.1 ผู้บริหารโรงเรียน   1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ป ี

   3.2 10-20 ปี 

   3.3 มากกวา่ 20 ป ี

แนวทางพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน  

  1.1 สมรรถนะหลัก 

    1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       1.1.2 การบรกิารที่ดี 

    1.1.3 การพัฒนาตนเอง       1.1.4 การทำงานเป็นทีม    

  1.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

    1.2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห ์   1.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ 

    1.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบคุลากร   1.2.4 การมีวิสัยทัศน์             

2. ประสิทธิผลโรงเรียน 

   2.1 งานวิชาการ               2.2 งานงบประมาณ 

   2.3 งานบริหารงานบุคคล   2.4 งานบริหารทั่วไป 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. ผู้วิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ให้ออก 

หนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ในการเก็บรวบรวม  

จากกลุ่มตัวอย่าง 355 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมได้กำหนดวันส่งคนื 

  2. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง และแบบสอบถามกลับคืนมา 355 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตท่ีิในการหาคุณภาพเครื่องมือ การหา

อำนาจจำแนก คา่สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน การค่าความเชื่อม่ัน โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach’s 

และสถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมุติฐาน 1) นำเสนอในรูปคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) ใชส้ถิต ิF-test ชนิด 

(One-Way ANOVA) 3) วเิคราะห์หาความสัมพันธ์ ใชส้ถิตใินการวเิคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 4) ศกึษาอำนาจ

พยากรณ์ใช้สถิตใินการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใชว้ธีิวิเคราะห์ Stepwise 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

 2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 

 4. ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่า ตัวแปรท่ีศึกษาส่วนใหญม่คีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 5. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (x23) การมีวิสัยทัศน์ (x24) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(x11) เขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดบิ Y’ = 0.885 + 0.508 X23 + 0.333 X24 + 0.105X11 

เขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน Z’ = 0.567ZX23 + 0.329ZX24 + 0.106ZX11 

 6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน มีจำนวน 3 ดา้น 

ประกอบด้วย  

  6.1 แนวทางพัฒนา สมรรถนะหลัก มจีำนวน 1 ด้าน ได้แก ่

   6.1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผู้บริหารโรงเรียนควรมกีารจัดทำคู่มือพัฒนาสมรรถนะหลักของ

ผู้บริหารในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มกีารนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช ้เพื่อเพิ่มความสำเร็จของงาน 

  6.2 แนวทางพัฒนา สมรรถนะประจำสายงาน ม ี2 ด้าน ได้แก ่

   6.2.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และมกีารนเิทศ กำกับ ตดิตามส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ

หน่วยงาน 
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   6.2.2 การมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจกว้างไกล 

และครอบคลุมทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึง่เป็นภาพของความสำเร็จ 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับซึง่สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 69) ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา

ตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  

และเขต 2 พบว่า การรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของธารรัีตน์ กลนยี์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ประสิทธิผล 

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับผลงานวจิัยของธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, หนา้ 69) ได้ศึกษา

สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูท่ีปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษาที่มขีนาดตา่งกันมกีารรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการมวีสิัยทัศน์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

และด้านการบริการท่ีด ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ข้าราชการครูท่ีปฏบัิตกิารสอน 

ในสถานศึกษาที่มปีระสบการณท์ำงานต่างกันมีการรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา 

โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 3. ประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของจิตติพร จิตตรี (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เร่ือง ประสิทธิผล 

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จำแนกตามประสบการณใ์นการปฏบัิตริาชการ และวุฒกิารศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 4. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่า ตัวแปรท่ีศึกษาส่วนใหญม่คีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของเขษมสร โข่งศรี (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เร่ือง ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 

ผลการวจิัย พบว่า เมื่อใชก้ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มกีลุ่มตัวแปร 4 ตัวท่ีมีนัยสำคัญของการพยากรณ ์

การบริหารวชิาการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการบริหาร งานวชิาการของสถานศกึษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 41 ด้านส่ือวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (X6) ด้านครูผู้สอน(X4)  
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ด้านความพร้อมของอาคารสถานท่ี (X2) ด้านความสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน (X1) โดยกลุ่ม 

ตัวแปรเหล่านี้มีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.70  

 5. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (x23) การมีวิสัยทัศน์ (x24) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(x11) เขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดบิ Y’ = 0.885 + 0.508 X23 + 0.333 X24 + 0.105X11 

เขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน Z’ = 0.567ZX23 + 0.329ZX24 + 0.106ZX11 สอดคลอ้ง

กับผลงานวิจัยของวิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการวจิัย การสร้างสมการพยากรณประสิทธิผล

การบริหาร ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 21 โดยใชปั้จจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์  พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร (X6) ปัจจัยดา้นทรัพยากร (X5) ปัจจยัดา้นผู้บริหาร (X1) 

ปัจจัยดา้นนักเรียน (X3) และปัจจัยดา้นครูผู้สอน (X2) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน  

มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .882 สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ไดร้อยละ 77.80 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 จากผลการวจิัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 มจีำนวน 3 ด้าน โดยตัวแปรท่ีมีอำนาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งการพฒันาศักยภาพของบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการใหค้ำปรึกษา  

และช่วยแกปั้ญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง มสี่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏบัิตตินเป็นแบบอย่าง 

รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้พัฒนา ในรูปแบบต่างๆ รองลงมาคือ การมีวิสัยทัศน์  

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ตามลำดับ ดงันัน้ควรมกีารส่งเสริมสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนดา้นดังกล่าว เพื่อให้ประสิทธิผล

โรงเรียนมปีระสิทธิภาพ 

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมและ

รายดา้นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ในด้านสมรรถนะหลัก คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การพัฒนา

ตนเอง การบริการท่ีด ีการทำงานเป็นทีม ตามลำดับ ส่วนด้านสมรรถนะประจำสายงาน คือ การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร การสื่อสารและการจงูใจ การวเิคราะห์และสังเคราะห์ และการมีวิสัยทัศน์ ตามลำดบั ในการบริหารงาน 

ให้เกิดประสิทธิผลควรมกีารเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรนำสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ไปทำการวจิัยในรูปแบบ 

การวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ต่อไป 
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