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สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประโคนชัย 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 2 

THE ADMINISTRATIVE COMPETENCY OF SCHOOL ADMINISTRATORS  AS PERECIVED BY TEACHERS 
IN THE  EDUCATIONAL DEVELOPMENT NETWORK PRAKHONCHAI 2  

UNDER  BURIRAM  EDUCATIONAL  SERVICE AREA OFFICE 2 
 

ชัชวาล  มุงเอื้อมกลาง  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนันทา  วีรกุลเทวัญ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมัย 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาทัศนะของครใูนกลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาประ
โคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต2 ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
และ2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมยเขต2  ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประเภทของโรงเรียน 
ประชากรที่ใชในการ ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก ครู 14 โรงเรยีน จํานวน 153 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี  3 
ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ(Check Lists )  แบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)  5  ระดับ และแบบ
ปลายเปด (Open Form)  แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น .99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ(Percentage)  
คาเฉล่ีย (Mean)  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวา   
     1.  ทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง  8  ดาน คือ การมุงผลสัมฤทธิ์    
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน โดยรวม มีสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง     
     2.  เปรียบเทียบ ทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวาโรงเรียนมธัยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน
ประถมศึกษา มีทัศนะแตกตางกัน โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ   
  2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ โดยรวมพบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีคาเฉลี่ยของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนประถมศึกษา 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ   
  2.2 ดานการบริการที่ดี โดยรวม พบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน โดย
โรงเรียนประถมศึกษามีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนขยายโอกาส และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ  
  2.3 ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมพบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
โดยโรงเรียนประถมศึกษามีคาเฉลี่ยของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนขยายโอกาส 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ   
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  2.4 ดานการทํางานเปนทีม โดยรวมพบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 
โดยโรงเรียนประถมศึกษา มีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนขยายโอกาส 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ   
  2.5 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห โดยรวม พบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
แตกตางกัน โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียน
ประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ   
  2.6 ดานการสื่อสารและการจูงใจ โดยรวมพบวาสมรรถนะทางการบริหารของ ผูบริหารสถานศึกษา
แตกตางกัน โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือโรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ  
  2.7 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ไม
แตกตางกัน โดยโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษา มีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา
เทากัน รองลงมาคือโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามลําดับ  
  2.8 ดานการมีวิสัยทัศน โดยรวมพบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน โดย
โรงเรียนขยายโอกาสมีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือโรงเรียนประถมศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามลําดับ  
   3. ขอเสนอแนะขอคิดเห็นที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนของครูในกลุมเครือขายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 คือ  ผูบริหารควรมกีารวางแผนและ
ติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  กําหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจน พัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยี 
สรางปรับปรุงแหลงเรียนรู ศึกษาความตองการของผูรับบริการ  รับฟงความคิดเห็น มีอัธยาศัยที่ดี ประชุมรวมกับ
ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนสูชุมชน สงบุคลากรเขารับการอบรม ศึกษาดู
งาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตอไป  
 
คําสําคัญ :  สมรรถนะ  การบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were :1 ) to study the perception of teachers in the educational 
development network  Prakhonchai 2 towards the administrative competency of school administrators; and    
2) to compare the perception of teachers in the educational development network  Prakhonchai 2  towards the 
administrative competency of school administrators , classified by types of school. The sampleswere all 153 
teachers from 14 schools. The research instrument was a 3- part questionnaire, including check list, 5- rating 
scale and openform with the reliability of  .99. The statistics used to analyze the data were percentage, mean 
and standard deviation. The findings were as follows. 

1.   The perception of teachers in the educational development  network  
Prakhonchai 2 towards the administrative competency of school administrators in 8 aspects, namely, 
achievement, good services, self-development, teamwork, analysis and synthesis, communication and 
motivation, personnel development , vision, as a whole was at the moderate level. 

2.   The comparison of the perception of teachers in the educational  
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development network Prakhonchai 2 towards  the  administrative competency of school administrators both as 
a whole and in each aspect was found that there were different among three types of schools: secondary, 
extended opportunity schools. and primary schools. The mean scores of the administrative competency of 
school administrators  ranked from high to low were from the extended opportunity schools , followed by the 
primary school , and the secondary school, respectively. 
  2.1 The administrative competency of school administrators among three types of schools in the 
aspect of achievement was different. The mean scores ranked from high to low were from the extended 
opportunity schools , followed  by the primary school ,and the secondary school , respectively. 
 2.2  The administrative competency of school administrators among three types of school in the 
aspect of good services was different. The mean scores ranked from high to low were from the primary school 
, followed by the extended opportunity schools , and the secondary school , respectively. 
 2.3  The administrative competency of school administrators among three types of schools in the 
aspect of self-development was different. The mean scores ranked from high to low were from the primary 
school , followed by the extended opportunity schools , and the secondary school , respectively. 
 2.4  The administrative competency of school administrators among three types of schools in the 
aspect of teamwork was different. The mean scores ranked from high to low were from the primary school , 
followed by the extended opportunity schools , and the secondary school , respectively. 
 2.5  The  administrative competency of school administrators among three types of schools in 
the aspect of analysis and synthesis was different. The mean scores ranked from high to low were from the 
extended opportunity schools , followed by the primary school , and the secondary school , respectively. 
 2.6   The administrative competency of school administrators among three types of schools in 
the aspect of communication and motivation was different. The mean scores ranked from high to low were 
from the extended opportunity schools , followed by the primary school , and the secondary school , 
respectively. 
 2.7   The administrative competency of school administrators among three types of schools in 
the aspect of aspect of personnel development was not different. The mean scores of both the extended 
opportunity schools and the primary school were equal , followed by the secondary school , respectively. 
 2.8   The administrative competency of school administrators among three types of schools in 
the aspect of vision was different. The mean scores ranked from high to low were form the extended 
opportunity schools , followed by the primary school , and the secondary school ,respectively. 
 3.  The opinions and suggestions towards the administrative competency of school administrators as 
perceived by teachers in educational development network Prakhonchai 2  were that the school administrators 
should plan and follow up the working  performances systematically , ascertain the guidelines for school 
development clearly, self-develop about  technology, build and develop learning resources, investigate the 
needs of people who receive the services, listen to the public, have a good manner, participate in the parent 
and committee’s meeting, publicize the school information to community, send the personnel to attend the 
training courses, and study tour for the further school quality development. 
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บทนํา  
 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่บริหารและการจัดการสถานศึกษา จึงตองมี
ความสัมพันธที่ดีและเหมาะสมกับบุคลากร จึงจะสงผลใหองคกร หนวยงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากการผูบริหารโรงเรียนที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค จะไปสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเกิดความพอใจ ให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย นโยบายและมี
คุณภาพ ไดมาตรฐานที่วางไว หากผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติตน ไมเหมาะสมหรือไมพึงประสงคอาจสงผล ใหบุคลากร
ปฏิบัติงาน หยอนประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลนอย คุณภาพการศึกษา จึงขึ้นอยูกับความรูความสามารถ ที่ผูบริหาร
โรงเรียนจะแสดงการเปนผูนําไดถูกตองเหมาะสม ธีระ รุญเจริญ (2549) ไดกลาวไวใน  ความเปนมืออาชีพในการจัดและ
บรหิารการศึกษาวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมี
สมรรถนะ ความรู ความ สามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงนําไปสูการจัดการและ  
การบริหารสถานศึกษาที่ดี มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญมากที่สุดในการเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพ
ผูเรียนใหมีความสมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา มีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดํารงชีวิตในสังคมอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สถานศึกษาจะตองกําหนดเปาหมายและกระบวนการบริหารการจัด
การศึกษา ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดใหบรรลุเปาหมาย เพราะจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดเปดโอกาสให
สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหาร การตัดสินใจ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา คือการบริหาร
ตนเองอยางอิสระ จากการมีสวนรวมของชุมชน รวมคิด ทุกคน มีสวนรวมในการสื่อสาร การประสารงาน การพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2548, 72) ภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษาที่จะสามารถจัด
การศึกษาใหประสบผลสําเร็จ บรรลุ ตามเปาหมายไดตองอาศัยผูนําของสถานศึกษา เปนผูสามารถกําหนดนโยบาย 
เปาหมาย วิสัยทัศน กระบวนการจัดการและทีมงานในสถานศึกษา จึงถือเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด ในการจัดการศึกษาให
ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวได เพราะผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนคนที่ใชความรูความสามารถเขามาบริหาร
สถานศึกษาและทําใหสถานศึกษาหรือผูเรียน ผูที่เกี่ยวของพอใจกับคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามที่สังคมตองการ 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารสถานศึกษาภายใตสภาวการณ และส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองสามารถเลือกแนวทางและการตัดสินใจในการนําวิธีการบริหารที่มีประสิทธิ์ภาพที่สุด เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา เพ่ือการแกปญหาที่ดีขึ้นและบทบาทที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา จะตองบริหารงานที่เปน
หนาที่หลักในสถานศึกษาซึ่งแบงได 4 ดานที่สําคัญคือ  งานวิชาการ  งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไปใหมี
คุณภาพและเปนประโยชนกับทุกฝาย 
  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา เปนผูนําวิชาชีพ ตองมีสมรรถนะที่สูงในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก  การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเองการทํางานเปนทีม การวิเคราะหและสังเคราะห  
การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และการมีวิสัยทัศน ซึ่งจะทําใหการบริหารงานภายในสถานศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ผูบริหารสถานศึกษา ครู รวมท้ังบุคลากรอื่น ๆ จะตองรวมมือ
กัน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามที่คาดหวังไว คุณภาพที่คาดหวังคือ คุณลักษณะอันพึงประสงคที่จะ
เกิดขึ้นกับผูเรียน (กมล ภูประเสริฐ, 2545, 62)  
  จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง พ.ศ. 2549 – 2553 มีผลการจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานคุณภาพ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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บุรีรัมยเขต 2 โดยเฉพาะกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากลุมประโคนชัย 2  มาตรฐานดานผูบริหารแตอยูใน
ระดับพอใชซึ่งตองไดรับการศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพใหอยูในระดับดีไดแก มาตรฐานที่  20 
ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษา มีการจัดองคกร โครงสราง
และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพอยูในระดับดังกลาว  อาจเปนเพราะความสามารถในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  ที่ไมสามารถแสดงศักยภาพของตนเองมีภาวะผูนําในฐานะผูบริหารใชสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะรอง พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ  ครูมี
คุณภาพ เปนที่เชื่อถือไววางใจของชุมชนไดนั้นเอง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2552, 
ไมมีเลขหนา) 
 นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไดสรุปในรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบสอง 2549-2553  เพ่ือเสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษากลุมประโคนชัย 2 จํานวน 14 โรงเรียน ไดนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
และคุณภาพผูบริหารสถานใหดีขึ้น เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพสถานศกึษาในรอบสามไววา  
  สถานศึกษาควรจัดหาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ที่มีความรูความสามารถเชน คณะวิทยากรในพื้นที่ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน มาชวยสอนเพื่อทดแทนการขาดแคลนครู ขอความรวมมือจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองให
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดูแลและรับภาระในการดูแลบริเวณโรงเรียนใหมากขึ้น ชวยทํางานอาหารกลางวัน
เพ่ือใหครูทําหนาที่สอนไดเต็มเวลาจัดทําเอกสารกําหนดหนาที่ คูมือครู คูมือนักเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางการทํางานและ
การเรียนภายในสถานศึกษา จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานรวมของโรงเรียนกอนเปดภาคการศึกษาอยางชัดเจนปรับปรุง
ระบบการนิเทศติดตามผลใหมีแผนการนิเทศลวงหนา มีปฏิทินการนิเทศชัดเจน ดําเนินการนิเทศใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child- Centered) จดักิจกรรมตามโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป
ใหครบถวนทุกโครงการ มีการบันทึกผลการนิเทศทุกครั้ง นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนดําเนินการประเมิน
และรายงานโครงการ กิจกรรมตามเปาหมายและนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการกิจกรรมในปตอไป ควรจัดทาํ
แผนการจัดการเรียนรูใหครบถวน จัดทําแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา มีตัวชี้วัดความสําเร็จ(Key Performance Indicator : KPI) ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา วิเคราะหเนื้อหา
ของหลักสูตร จัดระบบการบริการสื่อการเรียนการสอนเพื่อบริการครู สงเสริมการจัดระบบขอมูล สารสนเทศ ใหมีความ
ชัดเจนทุกฝาย วางระบบการตรวจสอบภายใน การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการ ใหมีความชัดเจน
และการจัดทาํรายงานการประเมินตนเองใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธเพ่ือแจงขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหมีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกป โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของรวมดวย เพ่ือใหหลักสูตรมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและผูเรียน มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ โดยผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน สงเสริมใหบุคลากร
ภายในมีกระบวนการทํางานเปนทีมที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  จัดทําแผนภูมิการจัดองคกร 
โครงสรางการบริหารงาน แผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานแตละฝายทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวและสนับสนุนสงเสริมให
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บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนา จัดทําวิทยฐานะ ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น(สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552, ไมมีเลขหนา) 
  ขอเสนอแนะดังกลาวสัมพันธกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผูเรียนป
การศึกษา 2550 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปรากฏวา ในกลุมสาระ
คณิตศาสตร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2   อยูในสําดับ 167 จากจํานวน 178 เขต ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย อยูในลําดับ  169 จากจํานวน 178  เขต  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษอยู
ในลําดับ 176 จากจํานวน 178 เขต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยูในลําดับ  172 จากจํานวน 178 เขต กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร อยูในลําดับ  169  จากจาํนวน 178 เขต กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาอยูในลําดับ 174 จาก
จํานวน 178 เขต   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย อยูในลําดับที่ 165  จาก 178 เขต การสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน(Ordinary National Educational Testing : O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2550  กลุม
เครือขายสถานศึกษาประเภทที่ 1 จํานวน 20 โรงเรียนใน 4 กลุมวิชาคือภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 โรงเรียน  ใน 5 วิชาคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ซึ่งทกุรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมยเขต 2, 2550, ไมมีเลขหนา) 
  นอกจากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผูเรียนแลว ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550  ในเฉพาะเครือขาย
สถานศึกษาประเภทที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  จํานวน  20  โรงเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
จํานวน  26 โรงเรียน ลวนมีผลคะแนนไมถึงเกณฑ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2, 2550, ไมมีเลขหนา)  
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ใน
กลุมเครือขายเพ่ือการศึกษาประโคนชัย  2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2  เพ่ือใหมีขอมูลและแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งถือวาเปนปจจัยหลักที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาให
เปนไปตามจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขปรับปรุง
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 ตอไป 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
          1.  เพ่ือศึกษาทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
         2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  จําแนกตามประเภทของ
โรงเรียน   
                                              
 ขอบเขตของการวิจัย 

     1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาทัศนะของครูที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาในกลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมยเขต 2  จํานวน  8  สมรรถนะ  จําแนกไดดังนี้ (จิระงอกศิลป, 2550, 48) 

    1.1 สมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเองการทํางานเปนทีม  
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  1.2 สมรรถนะประจําสายงาน การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและการจูงใจการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  การมวิีสัยทัศน 
      2  ประชากร   
          ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก  ครูในกลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประโคนชัย  2  ในเขตพ้ืนที่ ตําบลจรเขมาก ตําบลโคกยาง ตําบลประทัดบุ 14  โรงเรียน จํานวน  153  คน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2   ปการศกึษา  2551  โดยผูวิจัยทําการศึกษาประชากร 
        3.  ตัวแปรที่ศึกษา  
            3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก  ประเภทของโรงเรียนที่สังกัด 
    3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 
   3.1.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
 3.1.3  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
            3.2  ตัวแปรตาม คือ  ทัศนะของครูที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุม
เครือขายเพื่อพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  ใน 8 ดาน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
       1.  ลักษณะเครื่องมือ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่  ผูวิจัยปรับปรุงจากขอบังคับ       
คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2548   
                    2.  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะไดดําเนินการดังนี้ 
        2.1  ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย  เปนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและ
หลักการตลอดจนสภาพและปญหาเกี่ยวกับ สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน  
          2.2  นําขอมูลจากการศึกษาคนความาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหาร
สถานศึกษาทั้ง  8  ดาน ซึ่งไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม การวิเคราะห
และสังเคราะห การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน 
       2.3  นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ  ทําการตรวจสอบเพื่อให
ไดคําถามที่ครอบคลุมตรงสภาพและปญหา ซึ่งเปนการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  ผูเชี่ยวชาญที่ทําการ
ตรวจสอบ  3  ทานคือ 
   2.3.1 นายชาญณรงค   ศิริอําพันธกุล  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 1   
   2.3.2  นายสุวรรณ  ภาษี  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกเพชรไสยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
     2.3.3  นายพัฒนา  นพตลุง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแจง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 2 
       2.4 นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบแกไขจากผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการ   ควบคุม
วิทยานิพนธทําการตรวจสอบ  แกไขปรับปรุงและเสนอใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงขึ้น 
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       2.5  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูในโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ  กลุมเครือขายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุมประโคนชัย 1  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 ซึ่งไมใชกลุมประชากรจํานวน 
30  คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นโดยดําเนินการดังนี้ 
             2.5.1  หาคาอํานาจจําแนก โดยวิเคราะหแบบสอบถามเปนรายขอ หาคาคะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนแตละขอที่กลุมสูง กลุมต่ํา ทดสอบความแตกตางโดยใช t – test ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หรือถาคา t มีคา 1.75 ขึ้นไปถือวามีคาอํานาจจําแนกสูง ผลปรากฎวาไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 1.790 – 10.482   
สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือวิจัยได 
            2.5.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach ) ผลปรากฏวา ไดคาความเชื่อมั่น 0.99 ซึ่งมีคาสูงและผานเกณฑ
สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยได 
      การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
       1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สงถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
     2. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 แจงสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือขอความรวมมือจากกลุม
ประชากรในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    3. นําแบบสอบถามไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 เพ่ือแจกจายไปตามโรงเรียน
เปาหมายและกําหนดวันรับแบบสอบถามคืน โดยใหสงแบบสอบถามคืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
    4. รวบรวมแบบสอบถามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ดวยตนเอง 
    5. กรณีไมไดรับแบบสอบถามคืนภายในกําหนด  ผูวิจัยจะติดตามดวยตนเองเพื่อใหไดแบบสอบถามคืน
ทั้งหมด ผลปรากฏวาแบบสอบถามจํานวน  153  ฉบับ  เก็บรวบรวมมาได จํานวน  153  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
     6. รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบคําถามครบถวนมาวิเคราะหตามจุดมุงหมาย 
        การวิเคราะหขอมูล  เมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวในการจัดกระทําขอมูลผูวิจัยได
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ  แลวบันทึกขอมูลที่ไดมาลงในกระดาษ ทําจนครบ
แบบสอบถามทุกฉบับ ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และการวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้ 

1. การศึกษารายละเอียดของครูในกลุมเครือขายทางวิชาการกลุมประโคนชัย 2สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) เสนอขอมูลเปนตารางแสดง
จํานวนรอยละ 

2. การศึกษาทัศนะของครู ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  วิเคราะห โดยการหา
คาเฉล่ีย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   เสนอขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง 

3. การเปรียบเทียบทัศนะของครู ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตาม 
ประเภทของโรงเรียน  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One-way Analysis  of  Varriance) เมื่อพบความ
แตกตางของคาเฉล่ียใชวิธีการ เชฟเฟ (Scheffe’ Method) 
 4.  ขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด  ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดคําตอบ
เขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่ หาคารอยละ เสนอขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 1.ทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย
เขต 2 ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม มีระดับสมรรถนะอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาสมรรถนะที่ 1การมุงสัมฤทธิ์ และสมรรถนะที่ 4 การทํางานเปนทีม มีสมรรถนะอยูใน
ระดับมาก  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 

     2.ทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 2  ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประเภทของ
โรงเรียน พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา มีทัศนะแตกตางกัน โดยโรงเรียน
ขยายโอกาสมีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก (3.58) รองลงมา คือ โรงเรียน
ประถมศึกษาอยูในระดับมาก (3.54)  และโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับปานกลาง (3.00)  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในกลุมเครือขาย เพ่ือพัฒนา
การศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  ทําใหทราบถึงทัศนะของครูที่มีตอสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษา และมีประเด็นที่นาสนใจอันจะเปนขอมูลในการพัฒนา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัย
ไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายดังนี้ 
  1.สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในกลุมเครือขาย เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 จากการศึกษามีขอคน พบที่นาสนใจและทําใหทราบถึง
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา มีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสามารถนํามาอภิปรายใน
ประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1.1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน มีความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนางานใหดีย่ิงขึ้น มีความครบถวน สมบูรณของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551, 78)  ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารมีการจัดระบบการทํางานใหผูรวมงานมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุตามกรอบ เปาหมายของงานที่กําหนด ขั้นตอนและวิธีการของแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการ วาง แผนการปฏบัิติการและนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพก็เปนได และสอดคลองกับ 
วันชัย  บุญทอง, (2548, บทคัดยอ) ที่พบวาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ ผูบริหารสถานศึกษา  มีความตองการในการพัฒนามากที่สุดใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานที่ 1 การมุง
ผลสัมฤทธิ์  มาตรฐานที่ 3 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และมาตรฐานที่ 2 การบริการที่ดีตามลําดับ และยัง
พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการในการพัฒนามากที่สุดใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานที่ 8  การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา และมาตรฐานที่ 1 หลักและกระบวนการบริหาร
การศึกษาตามลําดับ  

1.2 การบริการที่ดี  อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาถึงแมผูบริหารสถานศึกษาจะมีความตั้งใจ 
เต็มใจ และกระตือรือรนในการใหบริการ มีการจัดระบบการบริการที่ดี  มีการศึกษาความตองการดานตาง ๆของ
ผูรับบริการเสมอ  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อาจขาดการติดตาม ตรวจสอบพัฒนาอยางตอเนื่องซึ่งจะ
สงผลใหคุณภาพของการบริการดีย่ิงขึ้นไป สอดคลองกับการวิจัยของ วันชัย อยูสําแดงกิจ (2538 ) ไดศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา
พฤติกรรมดานการควบคุม กํากับ และ การประเมินผลงานอยูในระดับ “ปานกลาง” ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาถึงแมวาจะมี
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การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนก็ตาม แตผูบริหารอาจยังขาดการศึกษาผลของการ
ใหบริการและนําผลการศึกษานั้นมาใชเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ จึงอาจทําใหการบริการไมสามารถจัดไดตรงกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียก็ได 
  1.3 การพัฒนาตนเอง  อยูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการอธิบายงานและยกตัวอยางไดชัดเจน  มีความสามารถในการจับใจความ สรุปจากการอานและการฟง และ มี
ความสามารถในการเลือกใชแหลงเรียนรูหลากหลายเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริจันทร  
พลอยกระโทก  (2551, 68) ซึ่งพบวาคาเฉล่ียต่ําสุด ที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา คือ 
ความสามารถในการจับใจความ สรุปจากการอาน การฟง ความสามารถในการอธิบายงาน และการยกตัวอยาง การตั้ง
คําถาม ตอบคําถาม  ซึ่งส่ิงเหลานี้ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเอง เขารวมประชุมสัมมนามากขึ้น ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร แสวงหาขอมูลขาวสาร หาความรูดวยตนเองไดหลายทาง  และสอดคลองกับงานวิจัยของประดิษฐ  แกว
พรหม (2549, 52) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอหนองสองหอง ผูบริหารมีความตองการวิธีการและ
ความตองการในการพัฒนาใน  3 อันดับแรกคือ  การอบรมสัมมนา การทําวิจัย และความสามารถในการบริหาร ซึ่งหาก
มีการพัฒนาความรูความสามารถของผูบริหาร ในดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด ตลอดจนรูจักการวิเคราะหจุดเดนจุดดอย 
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสม  พัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ คอมพิวเตอร และทักษะภาษาอังกฤษ แลวก็
อาจสงผลใหสมรรถนะการพัฒนาตนเองของผูบริหารมีคาเฉล่ียสูงขึ้นก็อาจเปนได 

1.4 ดานการทํางานเปนทีม  อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ มีความเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูรวมงาน  มคีวามเปน
ผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของพรพิศ  อินทะสุ
ระ (2551, 79 ) ที่ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สํากัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทีมงานที่ประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน ผูบริหารตองหาคุณลักษณะการทํางานเปนทีมใหพบ ทําใหทุกคนรูสึกวา เปนสวนหนึ่งของ
ทีมงาน แลวจึงนําเอากลยุทธในการสรางทีมงานเขามาใชเพ่ือใหทุกคนทํางานงาน รวมกันและประสบผลสําเร็จ ผูบริหาร
ตองสรางบรรยากาศ ความไววางใจกัน การมอบหมายงาน ดวยการสื่อสารอยางชัดเจน และเมื่อทีมงานทํางานประสบ
ผลสําเร็จตองมีการใหรางวัลแกทีมงาน  
         1.5 การวิเคราะหและสังเคราะห อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแมผูบริหารสถานศึกษามี
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  มีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในการ
วางแผน แตผลการดําเนินงานยังอยูในระดับปานกลางซึ่งสงผลใหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะห
และสังเคราะหไมสามารถพัฒนาใหอยูในระดับมากได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประดิษฐ แกวพรม  (2549 , 
บทคัดยอ) ที่พบวา ผูบริหารมีความตองการใน การพัฒนา 3 อันดับแรก คือ การอบรมสัมมนา การทําวิจัย และ
ความสามารถในการบริหาร 
        1.6 การสื่อสารและการจูงใจ  อยูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา มีการ
นําเสนอแนวคิดในที่ประชุมและโอกาสตาง ๆ  มีความสามารถในการวิเคราะหการสรุปความจากการฟงและการอาน มี
ความเปนผูนําในการอภิปรายและสรุปประเด็น ในระดับที่ไมสูงนัก จึงสงผลใหคาเฉล่ียในดานนี้อยูในระดับปานกลาง   
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ  อินทะสุระ  (2551, 80 ) ไดเสนอแนะวิธีการพัฒนาดังกลาวนี้วา  ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองจัดใหมีโครงสรางการติดตอส่ือสารที่ชัดเจน เปดโอกาสใหทุกคนไดรับรูขาวสาร ขอมูลที่ถูกตอง 
เพียงพอ และจัดใหเปนระบบ สรางความเขาใจที่ถูกตองอยางทั่วถึงทั้งองคกรและ กระตุนหรือผลักดันใหบุคลากรมีเจต
คติที่ดี เกิดความศรัทธา เต็มใจ และพรอมที่จะทุมเทแรงกาย แรงใจในการทํางานจนบรรลุเปาหมายขององคกร ดวย
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บรรยากาศที่ดีตอกันจัดกิจกรรมที่สราง ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน แสดงความเอื้ออาทรตอผูรวมงาน เปนกันเอง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพน วังสินธิ์ (2545,15-20 ) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
จะตองเปนผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันซึ่ง วิธีการดังกลาวนี้ อาจจะสงผลใหคาเฉลี่ยของการสื่อสารและการจูงใจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับที่
สูงขึ้นก็เปนได 
  1.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แมผูบริหารสถานศึกษามี
การจัดวางบุคลากรใหเหมาะสมกับงานในหนาที่  มีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําในดานตาง ๆแกบุคคลากร 
มีการสงเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแตยังขาดระยะเวลา การติดตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับพรพิศ  อินทะสุระ  (2551, 81 ) ที่กลาวไววา อาจเปนเพราะจากผลของการกระจายอํานาจ
ไปสูสถานศึกษาทําใหเพ่ิมภาระในการบริหารใหผูบริหารเปนจํานวนมาก ผูบริหารตองไปประชุมหรืออบรมที่หนวยงาน
ตนสังกัด ทําใหผูบริหารไมมีเวลาในการนิเทศและ ติดตามงาน และไมมีการติดตามงานอยางเปนระบบ ก็เปนได 

1.8 การมีวิสัยทัศน  อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  มีการใชกระบวนการ 
มีสวนรวมเปดโอกาสใหบุคคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  เปนผูนําในการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศนของสถานศึกษา  มีความเปนผูนําในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
หนวยงานตนสังกัดในระดับที่ไมสูงมากนัก จึงสงผลใหคาเฉล่ียในดานนี้อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ พงศเพ็ญ  
ศรีทอง  (2545, บทคัดยอ)   ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารตามเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดตางกัน และนําเสนอคุณลักษณะของผูบริหารที่เอ้ือ
ตอการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เอ้ือตอการประกัน
คุณภาพ การศึกษา ที่มีความถี่สูง 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนกวางไกล เขาถึงชุมชนมีสวนรวมในงาน
ของชุมชน และมีความรูในงานวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ ผูวิจัยเห็นวา ขอเสนอดังกลาวนี้ อาจจะสงผลใหคาเฉล่ียของ
การมีวิสัยทัศน ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับที่สูงขึ้นก็เปนได 
  2. เปรียบเทียบสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในกลุมเครือขาย เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  โดยจําแนกตาม ประเภทของ
สถานศึกษา ไดดังนี้ 
     2.1  ประเภทของสถานศึกษา พบวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูใน
กลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 จําแนกตามประเภท
ของสถานศึกษาโดยรวมและรายดาน พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา มี
ทัศนะตอสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ โรงเรียนประถมศึกษามีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูใน
ระดับมาก  และโรงเรียนมัธยมศึกษามีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับ ชาตรี  โพธิกุล (2552, บทคัดยอ)ที่ไดศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายดานเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
แตกตางกัน โดยเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้คือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ยกเวนดานการบริหารวิชาการ สมรรถนะของ
ผูบริหารเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ  และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  และยังสอดคลองกับ พรพิศ  อินทะสุระ (2551, 82)  ที่พบวา
ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานสมรรถนะหลักและ
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สมรรถนะประจําสายงาน จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในยุคที่
นโยบายหนวยเหนือกําหนดใหผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารไดมีการอบรมเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
การบริหารสูสถานศึกษาทุกระดับ ดังนั้นจึงอาจมีพฤติกรรม การบริหารที่ไมแตกตางกัน ทําใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไมวาจะปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดใดก็มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน.  
 
สรุปผลการวิจัย 
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู  ใน
กลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  ของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 71 คน  คิดเปนรอยละ 46.40  รองลงมาคือ 
โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 56  คน คิดเปนรอยละ 36.61 และ โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน  26 คน คิดเปนรอยละ 
16.99   สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1.ผลการวิเคราะหทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพ่ือพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมยเขต 2 ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม มีระดับสมรรถนะอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาสมรรถนะที่ 1การมุงสัมฤทธิ์ และสมรรถนะที่ 4 การทํางานเปนทีม มี
สมรรถนะอยูในระดับมาก  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 

      2.ผลการเปรียบเทยีบ ทัศนะของครูในกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2  ที่มีตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและราย
ดาน จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา มี
ทัศนะแตกตางกัน โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีคาเฉล่ียของระดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก (3.58) 
รองลงมาคือ โรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมาก (3.54)  และโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับปานกลาง (3.00)  
ตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
          จากการศึกษาเรื่องสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในกลุม
เครือขาย เพ่ือพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  ผูวิจัยไดพบสภาพของ
สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1.1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  ควรมีการวางแผนเพื่อมุงเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมี
คาเฉล่ียที่สูงขึ้น   

1.2 ดานการบริการที่ดี  ควรศึกษาความตองการของผูรับบริการในโรงเรียนทั้งครู นักเรียน  ชุมชน  
เพ่ือที่จะทําใหการบริหารงานตาง ๆตรงกับความตองการ และมีคุณภาพที่ดีขึ้น 

1.3 ดานการพัฒนาตนเอง ควรพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ 
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตมากขึ้น  
      1.4  ดานการทํางานเปนทีม ควรมีหลักธรรมมาภิบาล กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มกีาร
ปรึกษาหารือ ประชุม รวมกันกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน อยางสม่ําเสมอ  
      1.5  ดานการวิเคราะหและสังเคราะห  ควรเปนผูนําในการวางแผนการดําเนินงาน มีการการตัดสินใจที่ดี   
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1.6  ดานการสื่อสารและการจูงใจ  ควรมีการเสริมสรางขวัญ กําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  มีการทัศนะศึกษา  
ประชุมรวมกันกับผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา    
       1.7  การพฒันาศักยภาพบุคลากร  ควรสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวม การอบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษา
ดูงานเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
       1.8  ดานการมีวิสัยทัศน  ควรสรางวิสัยทัศนของสถานศึกษา  รวมกันกับครู ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา(วิสัยทัศนรวม) เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนรวมกันที่ชัดเจน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา  
   2.2  ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารงาน
ในสถานศึกษาในเรื่องตาง ๆ เชน การแขงขันทักษะวิชาการ  การแขงขันกีฬา  การแขงขันความสามารถดานดนตร-ี
นาฏศิลป    
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