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48252404 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  สมรรถนะ/ผูบริหารโรงเรียน/มาตรฐานวิชาชีพ 
  ชาตรี  โพธิกุล : สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา.  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ.  140 หนา. 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต  2 เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 3) แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2 ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 149 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สถิติที่ใชใน
การวิจัย ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (µ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.77 เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 10 ดาน พบวา มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.66  ถึง 
4.02 เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผน
การศึกษา  ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ ดานหลักการบริหารงานบุคคล และลําดับสุดทาย คือ ดาน
การบริหารดานวิชาการ   
 2. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายดานเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้คือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ยกเวนดานการบริหารดานวิชาการ สมรรถนะของผูบริหารเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3. แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพุรรณบุรี  เขต  2
ไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนใหเกิดความถูกตองชัดเจนเปนระบบ 
และสามารถตรวจสอบได ผูบริหารควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อ
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรวางแผนการทํางาน
และมีการบริหารจัดการที่สามารถดึงศักยภาพและความสามารถที่ซอนอยูภายในตัวบุคลากรมาใชเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จของงาน ภายใตหลักการผลประโยชนขององคกรและบุคลากร ฯลฯ 
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140 pp. 
 
 The purposes of this study were to determine 1) the competency of 
schools administrators under Suphan Buri Educational Service Area Office 2 based 
on professional standard of the Secreatariat Office of the Teachers’ Council of 
Thailand, 2) the competency of schools administrators under Suphan Buri 
Educational Service Area Office 2 based on professional standard of the Secreatariat 
Office of the Teachers’ Council of Thailand and 3) the suggestion to develop the 
competency of schools administrators under Suphan Buri Educational Service Area 
Office 2. Questionnaires were used as the tools to collect data. The research 
instrument was a questionnaire on the competency of schools administrators based 
on professional standard of the Secreatariat Office of the Teachers’ Council of 
Thailand. The statistics applied in data analysis were frequency (f), percentage (%), 
mean (µ ), standard deviation (σ ) and content analysis. Statistic methods applied 
in the study were frequency, percentile, mean, standard deviation and content 
analysis. 
 The findings revealed as follows :  
 1. Competency of schools administrators under Suphan Buri Educational 
Service Area Office 2 based on professional standard of the Secreatariat Office of 
the Teachers’ Council of Thailand in overall was at 3.77 whereas each aspect was at 
3.66 – 4.02 mean, sorted from highest to lowest mean : virtues and ethics, principles 
and process in educational administration, student affair administration, educational 
quality assurance, educational planning, public and community relations 
administration, information and communication technology administration, 
management, business affairs, finance, supplies and building and environmental 
administrations,  personnel administration and academic administration.  
 2. The competency of school administrators under Suphan Buri 
Educational Service Area Office 2 based on professional standard of the Secreatariat 
Office of the Teachers’ Council of Thailand in overall and each aspect classified by 
school sizes was different, sorted from highest to lowest mean as : the competency 
of large school administrators, the competency of medium school administrators and 
the competency of small school administrators.   
 3. Guidelines to develop the competency of schools administrators under 
Suphan Buri Educational Service Area Office 2 were: the schools administrators 
should define school administration plan, policy and procedures to improve and 
maintain the quality of educational management, the schools administrators should 
allocate school budget appropriately, systematically and traceably, the schools 
administrators should put the right job on the right man in order to get the best 
outcome, the schools administrators should suitably plan and administrate to pull out 
the subordinates’ potencies and abilities for the achievement of the schools for the 
benefits fo the organization and the personnel, etc. 
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ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ให
อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามในฐานะโรงเรียนทดลองเครื่องมือการวิจัย  ขอกราบ
ขอบพระคุณ นายกิจ เกียรติสมกิจ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่
อํานวยความสะดวกการเก็บขอมูลเพื่อดําเนินการวิจัยของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด ตลอดจน
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทุกทานที่เปนกลุม
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่ง 
 ขอขอบคุณเพือ่นๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที ่ 25 
โครงการพิเศษตามความรวมมือ สําหรับกําลังใจ มิตรภาพ และความชวยเหลือที่มีใหผูวิจัยตลอดมา 
 ขอกราบขอบคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวโพธิกุล ที่เปนกําลังใจสําคัญ 
ในการศึกษาระดับมหาบณัฑิต จนทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
 ภายใตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยใน
ปจจุบัน ทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาภิวัฒน (Globalization) ซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขการ
ปรับเปลี่ยนการแขงขันเพื่อสรางขอไดเปรียบ และความมุงมั่นของสังคมที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว 
และมีความหลากหลายนั้น ตางก็สงผลกระทบตอวงวิชาชีพ โดยเฉพาะดานการศึกษา ซ่ึงเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางการบริหารของการบริหารจัดการศึกษาภายใต
สาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545” เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึดหลัก
ของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอํานาจ และการ
ยึดหลักการมีสวนรวมของทองถ่ินเปนสําคัญ1  
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้นไดเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาที่ทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือน
กฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดวาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินี้ใหความสําคัญกับ
การปฎิรูปในดานตางๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษาใหสอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบปฏิรูปแนวการ
จัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองทองถ่ิน และเอกชนโดยเนนเรื่อง การกระจายอํานาจและการมี
สวนรวม ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมีการยกระดับสถานภาพ
ของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา เนนเรื่อง
ของการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองคกรภายนอก 

                                                 
1วิเชียร วงคคําจันทร, ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา 

[Online], accessed 19 March 2010. Available from http://www.piwdee.net/kab2/yebma5.htm  
1 
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และปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุงใหมีการผลิตใชส่ือและเทคโนโลยีในรูปแบบที่
หลากหลายที่มีคุณภาพ2  
 การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัย
ตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มี 
ความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตอง 
เปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การเรียน การสอน และการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ3 ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่ที่จะบริหารจัดการและนําพาทุกคนในองคการใหกาว
ไปใหไปสูเปาหมายที่พึงประสงคตามแผนการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงผูบริหารเองจะตองปรับบทบาท 
และใชความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในสถานศึกษาแหง
นั้น และใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันในยุคของการเปลี่ยนแปลง 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ผูนําเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จขององคการ ดังนั้นการที่องคการไดมีผูนําที่รับรู
และทําหนาที่การบริหาร จึงเปนสิ่งจําเปน เพราะจะชวยใหการปฏิบัติงานขององคการบรรลุ
วัตถุประสงค ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และนําพาองคการไปสูเปาหมาย 

โรงเรียน เปนองคการสําคัญองคการหนึ่ง เปนสถานที่สรางคนในชาติใหมีคุณภาพดวย
การใหการศึกษาอบรม และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ การจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นจะสําเร็จตามวัตถุประสงค
เพียงใด ขึ้นอยูกับการบริหารเปนสําคัญ ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบงานทุกอยางของโรงเรียน 
รวมทั้งเปนผูคอยใหกําลังใจและจูงใจผูรวมงานใหทํางานเต็มความสามารถ การที่ผูบริหารโรงเรียน
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ตองมีความรูความเขาใจในขอบขาย และความสําคัญของ
งานบริหารโรงเรียนเปนอยางดี ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา
เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญตอทิศทางการดําเนินนโยบายทางการศึกษา ผูบริหารมีความสามารถและ
สมรรถนะสูง วิสัยทัศนที่กวางไกล การดําเนินการทางการศึกษาไปในทิศทางที่มุงหวังยอมประสบ

                                                 
2สํานักงานปฏรูิปการศึกษา, “การบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษา,” วารสารวิชาการ 5, 5 

(พฤษภาคม 2545) : 23-30. 
3สุพล วังสินธ, “การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา,” วารสารวิชาการ 5, 6 

(มิถุนายน 2543) : 29-30. 
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ความสําเร็จ4 จึงเห็นไดวา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญมาก เนื่องจากเปนตัวจักรสําคัญที่
จะสรางบรรยากาศและสภาพที่เอื้อตอการพัฒนาการสรางสรรคคุณภาพการเรียนการสอน  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดเรื่อง การกระจายอํานาจไวในมาตรา 39 ซ่ึงเปน
การขยายความจากจุดมุงหมายและหลักการในมาตรา 9(2) โดยมีจุดประสงคคือตองการให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาโดยตรง5 เมื่อสถานศึกษาไดรับอํานาจในการตัดสินใจและการบริหารจัดการในดาน
ตางๆ ดวยโรงเรียนเองเพิ่มมากขึ้น6 เมื่อผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ความ
รับผิดชอบในการบริหารก็จะตองเพิ่มมากขึ้นตามลําดับดวยเชนกัน โดยผูบริหารโรงเรียนจะตอง
เปนผูดําเนินการบริหารดานตางๆ ของโรงเรียนใหตอบสนองวัตถุประสงคของหลักสูตรและ
แผนการศึกษาของชาติที่กําหนด และเปนผูนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ ตองทําหนาที่จัดการศึกษาให
มีประสิทธิผล และบริหารโรงเรียนใหมีความเจริญกาวหนา บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ผูบริหารที่มีคุณลักษณะและความสามารถเหมาะสมจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานและ
ผูมีสวนเกี่ยวของ การบริหารงานจึงประสบความสําเร็จ บทบาทการเปนผูนําทางการบริหาร 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ใหเหมาะสมกับตําแหนง
เพื่อใหทุกคนรักและศรัทธายอมรับในการบริหารงาน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัย เดวิด แมคคลีแลนด 
(David McClelland) สรุปไดวา บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีส่ิงหนึ่งที่เรียกวาสมรรถนะ 
(competency) สอดคลองกับที่ เดล และ เฮส (Dale และ Hes) กลาวถึงสมรรถนะวาเปนการคนหาสิ่ง
ที่ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกวา (superior 
performance) นอกจากนี้ เดล และ เฮส ยังไดใหความหมายของสมรรถนะในดานอาชีพ 
(occupational competency) วาหมายถึงความสามารถ (ability) ในการทํากิจกรรมตางๆ ในสาย

                                                 
4สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับใน

อนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 
กุมภาพันธ 2543),21. 

5พีระ พนาสุภณ, การกระจายอํานาจในการบริหารการศึกษา (1) [Online], accessed 9 April 
2010. Available from http://www.maceducation.com/store/doc/power.pdf  

6ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานบริหารจดัการ (กรุงเทพฯ : เสมา
ธรรม, 2544), ก.  
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อาชีพเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว คําวามาตรฐานในที่นี้หมายถึง
องคประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑการปฏิบัติงานและคําอธิบายขอบเขตงาน7 
 สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาของชาติ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของตน ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบผูบริหารโรงเรียนได
กับตัวจักรสําคัญที่จะควบคุมการดําเนินงานทุกอยางภายในโรงเรียนใหเปนไปอยางราบรื่นและ
สอดคลองกัน สมรรถนะในการทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนํา จึงเปนเครื่องชี้วัดสําคัญ
ประการหนึ่งวา เขาจะสามารถดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนไดประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
ผูบริหารโรงเรียนที่ชาญฉลาดจะตองเปนผูที่สามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองกับ
สภาวะของโรงเรียนที่เผชิญอยู ประสานความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน และ
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุตามภาระหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุด 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนและของชาติในที่สุด 
 
ปญหาของการวิจัย 

การดูแลพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการและจุดมุงหมายการจัดการศึกษาของชาติ มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให
นักเรียนมีความรูรอบ รูกวาง และมีทักษะความชํานาญ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ใหบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม มีคุณภาพ และศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร โครงสรางองคกร การจัดการเรียนการสอน 
การเงินและบัญชี ใหมีคุณภาพทันสมัย คลองตัว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได ฯลฯ นับเปน
หนาที่สําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนตองดูแลรับผิดชอบและทําใหเกิดความสําเร็จ 

แตจากการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ซ่ึงมีการทุมเททรัพยากรบุคคล ปจจัย และทรัพยากรในการจัดการศึกษาอยาง
มากมาย พบวายังมีปญหาหลายประการจากการดําเนินงานในการจัดการศึกษา ซ่ึงพอสรุปประเด็น
ปญหาที่สําคัญ ไดดังนี้ 
 1. คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมยังอยูในระดับปานกลางเทานั้น โดยขอมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

                                                 
7M. Dales and K. Hes, Creating Training miracles  (Sydney : Prentice Hall, 1995), 80. 
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(องคการมหาชน) พบวามีโรงเรียน 58 โรงที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับพอใช มี
โรงเรียน 2 โรงที่ผลการประเมินภายนอกอยูในระดับตองปรับปรุง ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2  
ระดับผลการประเมิน จํานวนโรงเรียน 

ดีมาก 3 
ดี 86 

พอใช 58 
ปรับปรุง 2 
รวม 149 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549 (สุพรรณบุรี : ม.ป.ท., 
2549), 19 - 20. 
 
 2. ยังมีนักเรียนที่ลาออกในชวงระหวางการศึกษาเปนจํานวนมาก โดยในปการศึกษา 2549 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดทําการสํารวจนักเรียนที่ออกกลางคัน พบวา นกัเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ออกกลางคันจํานวน 77 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
ออกกลางคันจํานวน 380 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ออกกลางคันจํานวน 162 คน จาก
ขอมูลดังกลาวแสดงวามีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่ไมจบการศึกษาในชวงเวลาปกติ  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 
50 ปรากฏผลดังตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 
2549 

กลุมสาระการเรียนรู คะแนน
สูงสดุ 

คะแนน
ต่ําสดุ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จำนวนโรงเรียนท่ีได
คะแนนต่าํกวา 50% 

ภาษาไทย 73.50 32.08 49.34 84 
คณิตศาสตร 80.00 23.83 48.42 84 
วิทยาศาสตร 81.29 29.67 51.03 76 
ภาษาองักฤษ 74.00 22.71 41.63 114 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549 (สุพรรณบุรี : ม.ป.ท., 
2549), 19 - 20. 
  
 จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุก
กลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษมีคะแนน
เฉล่ียต่ําที่สุด และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษมีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํากวารอยละ 50 จํานวนมากที่สุดคือ 114 โรงเรียน 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 

2549 

กลุมสาระการเรียนรู คะแนน
สูงสดุ 

คะแนน
ต่ําสดุ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จำนวนโรงเรียนท่ีได
คะแนนต่าํกวา 50% 

ภาษาไทย 54.33 38.75 45.72 34 
คณิตศาสตร 55.50 22.68 32.02 35 
วิทยาศาสตร 81.29 28.75 40.64 31 
ภาษาองักฤษ 59.17 27.14 31.78 35 
สังคมศึกษาฯ 58.00 33.57 43.89 33 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549 (สุพรรณบุรี : ม.ป.ท., 
2549), 19 - 20. 
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จากตารางที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกกลุม
สาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 โดยกลุมสาระการเรยีนรูภาษาองักฤษมคีะแนนเฉลีย่ต่าํ
ที่สุด กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรมีจํานวนโรงเรียนที่ไดคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 50 จํานวนมากที่สุดคือ 35 โรงเรียน  

จากสภาพปญหาดังที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ยังไมสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามนโยบายการศึกษาของชาติบรรลุวัตถุประสงคอยางที่ควรจะเปน บงชี้ใหเห็นวาการบริหาร
จัดการศึกษาและสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 นั้นยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จากปญหาและความสําคัญของปญหา
ดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา” เพื่อทราบสภาพ
ความเปนจริงของสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และนําขอมูลที่ไดรับไปใชเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใหเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการโรงเรียน และทําใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดรับประโยชน
เต็มที่อยางแทจริง 

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อทราบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  
2. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
3. เพื่อทราบแนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2  
 
ขอคําถามของการวิจัย 

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังนี้ 
1. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มีคาเฉลี่ยเทากับเทาใด 
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2. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความ
แตกตางกันหรือไม 

3. แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เปนอยางไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบสําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.00 
2. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เมื่อจําแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความแตกตางกัน 
 
ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 

โรงเรียนเปนองคการราชการ มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนของ
ชาติ โดยมีลักษะการบริหารจัดการเชิงระบบ ซ่ึงแคทซและคาหน (Katz and Kahn) ไดกลาวไววา 
องคการเปนระบบๆ หนึ่ง ประกอบดวยระบบยอยๆ ภายใน โดยระบบจะยอมรบัปจจยันาํเขา (input) สู
กระบวนการ (process) ที่เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output) ซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม (context) ภายในและภายนอกองคการ8 สําหรับการศึกษาเปนระบบเปดเชนเดียวกัน มี
ปจจัยนําเขา (input) คือ 1) บุคลากร ไดแก ครู นักเรียน ผูบริหารโรงเรียนซึ่งมีความสาํคญัตอการพฒันา
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนตัวจักรในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหไปสู
เปาหมายของการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานทุกดาน ผูบริหารจึงจําเปนตองมีสมรรถนะใน
การบริหาร เพื่อนําบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งครู และนักเรียนรวมกันพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 2) 
งบประมาณ 3) การจัดการ 4) ทรัพยากรอื่นๆ ผานสูกระบวนการ (process) ซ่ึงไดแก 1) กระบวนการ
บริหาร 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) กระบวนการนิเทศ ออกมาเปนผลผลิต (output) คือ 
ลักษะที่พึงประสงคของผูเรียน และคุณภาพของโรงเรียน ซ่ึงองคประกอบทั้งหลายเหลานี้มีผลกระทบ

                                                 
8Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. (New 

York : John Wiley & Sons, 1978), 20.  
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ตอเนื่องและยังมีปจจัยที่เปนบริบท (context) มีอิทธิพลตอคุณภาพของโรงเรียนทั้งในทางตรงและ
ทางออม ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม เปนตน และมีขอมูลยอนกลับเพื่อนํามาใชในการพัฒนา
ตอไป ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Psychology of Oganizatoin, 2nd ed. (NewYork : John 
Wiley & Sons, 1978), 20. 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22. 

 

กระบวนการ (process) 
 
- การบริหาร 
- การเรียนการสอน 
- การนิเทศ 

ปจจัยนําเขา (input) 
 
- บุคลากร  
 

สมรรถนะของ 
ผูบริหาร 

 

- งบประมาณ 
- การจัดการ 
- ทรัพยากรอืน่ๆ 

ผลผลิต (output) 
 
- คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค 
- โรงเรียนมีคณุภาพ 

ปจจัยยอนกลับ (feedback) 

สภาพแวดลอม (context) 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ฯลฯ 
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จากแผนภูมิที่ 1 ผูวิจัยไดนําเสนอขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัยในครั้งนี้ ตามแนวคิดของ 
แคทซและคาหน (Katz and Kahn) ที่ไดเสนอแนวความคิดวา องคการเปนระบบๆ หนึ่ง ซ่ึง
ประกอบดวยระบบยอยๆ ภายในองคการที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก  มีการ
เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินงานตางๆ มีองคประกอบสําคัญ คือ ปจจัยนําเขา 
( input)  กระบวนการ  (process)  และผลผลิต  (output)  ซ่ึ งองคประกอบทั้ ง  3  สวนนี้  จะมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได และจะทํางานรวมกันเปนวัฏจักร เมื่อสวน
หนึ่งมีปญหาสวนอื่นก็จะหยุดชะงักไปดวย ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะตองมีการให
ขอมูลยอนกลับ (feedback) ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหระบบดําเนินอยูได นอกจากนี้ระบบยังมี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) โดยระบบจะไดรับปจจัยนําเขาจากสภาพแวดลอม และ
ระบบจะสรางผลผลิตใหกับสภาพแวดลอม9 
 สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอโรงเรียนซึ่งนับเปนองคการระบบ
เปดนั้น มีนักวิชาการหลายคนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนไวดังนี้ นิสดารก เวช
ยานนท13 ไดจัดกรอบสมรรถนะ ไวดังตอไปนี้ 1) ตองเปนบทบาทของผูบูรณาการการเรียนรูอยางเปน
ระบบ โดยฝายทรัพยากรมนุษยตองสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากร ทีมงาน และทําใหกิจกรรม
การเรียนรูตาง  ๆเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับทุกคน ทุกกลุม ทั้งองคกร 2) ตองเปนผูช้ีแนะกลยุทธ
การทํางาน โดยทําเปนกลุมเปนทีม ผูบริหารในการแปลงเปาหมายกลยุทธทางธุรกิจใหออกมาเปน
สมรรถนะที่จะเปนในการทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคต  3) ตองเปนผูสนับสนุนใหเกิด
กระบวนการเรียนรู ซ่ึงตองเปนการเรียนรูในปจจุบันเพื่อชวยใหพนักงานสามารถแกปญหาใน   การ
ทํางานและลดอุปสรรคขอขัดของตางๆ ซ่ึงในที่นี้จะรวมถึงการสนับสนุนดานขอมูลท่ีจําเปนแก
พนักงานในการทํางานและแกปญหาในงาน 4) ตองเปนบทบาทในสงมอบความรู นอกจากจะตอง
สงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนรูแลว ฝายทรัพยากรมนุษยยังตองชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณอีกดวย 5) ตองเปนบทบาทในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และชี้แจงทําความ
เขาใจกับพนักงาน อธิบายถึงความคาดหวังและผลลัพธของการเปลี่ยนแปลง10 ซ่ึงณรงควิทย แสนทอง 
ไดทําการอธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะวาแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) สมรรถนะหลัก (core 
competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และ

                                                 
9Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. (New 

York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 
10นิสดารก เวชยานนท, Competency Based Approach (กรุงเทพมหานคร : บริษัท กราฟโก 

ซิสเต็มส จํากัด, 2549), 26. 
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อุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมที่จะชวยสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 2) 
สมรรถนะตามสายงาน (job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะชวยสงเสริมใหคนนั้นๆ สามารถสรางผลงานในการ
ปฏิบัติงานตําแหนงนั้นๆ ไดสูงกวามาตรฐาน 3) สมรรถนะสวนบุคคล (personal competency) หมายถึง 
บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทําใหบุคคล
นั้นมีความสามารถในการทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งไดโดดเดนกวาคนทั่วไป เชน สามารถอาศัยอยูกับแมงปอง
หรืออสรพิษได เปนตน ซ่ึงเรามักจะเรียกสมรรถนะสวนบุคคลวาความสามารถพิเศษสวนบุคคล11 สวน 
จิรประภา อัครบวร กลาววา สมรรถนะในตําแหนงหนึ่งๆ จะประกอบไปดวย 3 ประเภท ไดแก 1) 
สมรรถนะหลัก (core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองคการตองมี เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรม
และหลักนิยมขององคการ 2) สมรรถนะบริหาร (professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถ
ดานการบริหารที่บุคลากรในองคการทุกคนจําเปนตองมีในการทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จ และสอดคลอง
กับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ขององคการ 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทักษะดาน
วิชาชีพที่จําเปนในการนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน โดย
สามารถจําแนกได 2 สวนยอย ไดแก สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (core technical competency) และ
สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (specific technical competency)12 เชนเดียวกับ อาภรณ ภูวิทยพันธ อธิบายวา
ความสามารถหรือสมรรถนะนั้นจะแบงออกเปน 3 มุมมอง ไดแก KSA ซ่ึงมีความหมายแตกตางกันไป
ดังตอไปนี้  1) ความรู  (knowledge)  หมายถึง  ขอมูลหรือส่ิงที่ ส่ั งสมมาจากการศึกษาทั้ งใน
สถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาดวยตนเอง รวมถึงขอมูลที่ไดรับจากการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับผูรูทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและตางสายวิชาชีพ 
2) ทักษะ (skills) หมายถึง ส่ิงที่จะตองพัฒนาและฝกฝนใหเกิดขึ้นโดยจะตองใชระยะเวลาเพื่อฝกฝน
ปฏิบัติใหเกิดทักษะนั้นขึ้นมา 3) คุณลักษณะสวนบุคคล (attributes) หมายถึง ความคิด ความรูสึก เจตคติ 
แรงจูงใจ ความตองการสวนบุคคล พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลนั้นจะเปนสิ่งที่ติดตัวมาและไมคอย
จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป13 โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดสมรรถนะ
ของผูบริหารออกเปน 10 ดาน ไดแก 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) การวางแผน

                                                 
11ณรงควิทย แสนทอง, มารูจัก COMPETENCY กันเถอะ (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร เซ็น

เตอร, 2547), 25.  
12จิรประภา อัครบวร, สรางคนสรางผลงาน (กรุงเทพมหานคร : ก.พลพิมพ, 2549), 68. 
13อาภรณ ภูวิทยพันธุ, Competency Dictionary, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 22.  
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การศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 5) 
การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 10) 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา14 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาเพื่อทราบระดับสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จึงไดกําหนดตัว
แปรที่ศึกษา ดังนี้ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่ผูวิจัยใชแนวความคิดของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซ่ึง
ประกอบดวยสมรรถนะ 10 ดาน ดังนี้ 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) การวางแผน
การศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ 5) 
การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน และ 10) 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

                                                 
14สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22. 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนด
ความหมายของศัพทเฉพาะไวดังนี้ 

สมรรถนะ หมายถึง ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของบุคคล 
(attributes) ซ่ึงบุคคลนั้นจะแสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานที่จะสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของแตละบุคคล และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จตาม
มาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานที่องคการไดกําหนดเอาไว ประกอบดวยสมรรถนะ 10 ดาน คือ 1) 
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) การวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การ
บริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ 5) การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการ

สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน 
ตามมาตรฐานวิชาชพีของคุรุสภา 

 
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
2. การวางแผนการศึกษา 
3. การบริหารดานวิชาการ 
4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ

และอาคารสถานที 
5. การบริหารงานบุคคล 
6. การบริหารกิจการนักเรยีน 
7. การประกันคณุภาพการศึกษา 
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. การบริหารการประชาสัมพันธและ

ความสัมพันธชุมชน 
10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษา 
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นักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหาร
การประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา 
 ผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
ก า รศึ กษาสุพรรณบุ รี  เ ขต  2  สั งกั ด สํ านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐ าน 

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 149 แหง 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาที่ดูแล

รับผิดชอบการจัดการศึกษาพื้นฐาน 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภออูทอง อําเภอสองพี่นอง และอําเภอ
ดอนเจดีย 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยคนควา
ขอมูลและสถิติจากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซท ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังนั้นสาระสําคัญในบทนี้จึงประกอบดวยสมรรถนะผูบริหาร ขอมูล
พื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
สมรรถนะผูบริหาร 

 
ความหมายของสมรรถนะ (competency) 

โบยาทซิส (Boyatzis) ไดใหคํานิยามวา สมรรถนะ หมายถึง ส่ิงที่มีอยูในตัวบุคคลซึ่งถือ
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบรรลุ ถึงความตองการของงานภายใตปจจัย
สภาพแวดลอมขององคการ และทําใหบุคคลมุงมั่นสูผลลัพธที่ตองการ1 
 เดล และ เฮส (Dale และ Hes) กลาวถึงสมรรถนะวาเปนการคนหาสิ่งที่ทําใหเกิดการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกวา (superior performance) 
นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของสมรรถนะในดานอาชีพ (occupational competency) วาหมายถึง
ความสามารถ (ability) ในการทํากิจกรรมตางๆ ในสายอาชีพเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว คําวามาตรฐานในที่นี้หมายถึงองคประกอบของความสามารถรวมกับ
เกณฑการปฏิบัติงานและคําอธิบายขอบเขตงาน2 

                                                 
1R.E. Boyatizis, The Competent Manager (New York : McGraw-Hill, 1982), 58.  
2M. Dales and K. Hes, Creating Training miracles (Sydney : Prentice Hall, 1995), 80. 
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 มิตรานิ ดาลซีล และฟทท (Mitrani, Dalziel and Fitt) กลาวถึงสมรรถนะวาเปน
ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานในการทํางาน3 
 สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer and Spencer) ใหความหมายของสมรรถนะวาเปน
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใชและ/
หรือการปฏิบัติงานที่ไดผลการทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิม4 
 อาภรณ ภูวิทยพันธ อธิบายวา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ หรือศักยภาพ ซ่ึงเปน
ตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เปนการตอบคําถามวา “ทําอยางไรที่จะทําให
งานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ (How)” มากกวาการตอบคําถามวา “อะไรเปนสิ่งที่หัวหนา
งานคาดหวังหรือตองการ (What)”5 
 นิสดารก เวชยานนท สรุปวา คําวา สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมที่ทําใหคนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไมเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง6 
 วัฒนา พัฒนพงศ กลาววา สมรรถนะ (competency) หมายถึง ระดับของความสามารถใน
การปรับและใชกระบวนทัศน (paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู และทักษะ เพื่อการปฏิบตังิาน
ใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในองคการ 
บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพื้นฐานในหนาที่ที่เหมือนกันครบถวนและเทาเทียมกัน และควร
พัฒนาตนเองใหมีความสามารถพิเศษที่แตกตางกันออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานใน
หนาที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพ ระดับความสามารถทางอารมณ (emotional quotient : EQ) และ
ความสามารถทางสติปญญา (intelligence quotient: IQ)7 

                                                 
3A. Mitrani, M. Dalziel, and D. Fitt, Competency based human resource management : 

Value driven strategies for recruitment, development, and reward (London : McGraw_Hall, 
1992), 11.  

4Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : Models for Superiors 
Performance. (New York : John Wiley&Son, 1993), 9. 

5อาภรณ ภูวิทยพันธุ, Competency Dictionary, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 22 

6 นิสดารก เวชยานนท, Competency Based Approach (กรุงเทพมหานคร : บริษัท กราฟโก 
ซิสเต็มส จํากัด, 2549), 33. 

7วัฒนา พัฒนพงศ, BSC และ KPT เพื่อการเติบโตขององคกรอยางยิ่งยืน (กรุงเทพฯ : แป
ซิฟค, 2547), 33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

17

จากที่นําเสนอมาขางตน ทําใหสามารถสรุปไดวาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ 
(competency) หมายถึง ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะของบุคคล (attributes) 
ซ่ึงบุคคลนั้นจะแสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของ
แตละบุคคล และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จตามมาตรฐานหรือ
สูงกวามาตรฐานที่องคการไดกําหนดเอาไว 
 
กรอบสมรรถนะ (competency model) 
 กรอบสมรรถนะหรือ Competency Model ที่องคกรจะนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น ตองผานกระบวนการขั้นตอนในการกําหนดกรอบสมรรถนะขึ้นมาเพื่อใหเหมาะสมกับบริบท
ของแตละองคกรและยังตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ลักษณะงานและ
วัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ ดวย ในที่นี้จะกลาวถึงหลักการตางๆ ของการกําหนดกรอบสมรรถนะ 
การสรางกรอบสมรรถนะ กระบวนการพัฒนากรอบสมรรถนะ และการนํากรอบสมรรถนะไปใช
กับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 1. แนวคิดและหลักการในการกําหนดกรอบสมรรถนะ 
 ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงแมวาจะมีการคิดประดิษฐเทคโนโลยีใหมๆ มา
ใชในการทํางานมากขึ้น แตถาปราศจากความสามารถและสมรรถนะที่สูงของพนักงานในการใช
เทคโนโลยีและองคความรูเหลานั้น ก็ไมทําใหองคกรสรางความไดเปรียบในการแขงขันเพิ่มขึ้นได 
การที่พนักงานในองคกรสามารถผลิตหรือพัฒนาสินคาที่มีมูลคาสูง ลอกเลียนแบบไดอยาก และ
ใหบริการที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับคูแขงจะทําใหไดองคกรสรางผลกําไร และอยูรอดอยางยั่งยืน ดังนั้น 
องคกรตางๆ จึงหันมาตระหนักหาวิธีการที่จะกําหนดสมรรถนะตางๆ ในดานคุณลักษณะสวนตัว 
ความรู ทักษะ ที่จําเปนที่ทําใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย 
 ตั้งแตป ค.ศ.1980 เปนตนมา สภาพแวดลอมเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและ
ความไมแนนอน สงผลใหไมมีแนวทางที่ดีที่สุดในการทํางานและไมมีแนวทางที่ดีที่สุดในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ความเขาใจเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษยก็ทวี
ความสําคัญมากขึ้น และเริ่มที่จะใหเห็นถึงความแตกตางในแตละบุคคล    การผสมผสานระหวาง
กลยุทธ โครงสรางและตัวบุคลากรมีความจําเปนมากขึ้น ซ่ึงในสภาพแวดลอมเชนนี้ ทําใหองคกร
ตองการคนที่ยืดหยุน และมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอนเหลานี้ โดย
ในชวงปลายทศวรรษ 1980 ความกดดันในการแขงขันไดกลายเปนความคุกคามในการแขงขัน 
องคกรที่ตองการการอยูรอด ตองใหความสําคัญกับเรื่องคนมากขึ้น ตองเปลี่ยนมุมมอง จากที่มอง
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คนเปนคาใชจาย มาเปนการมองพนักงานเสมือนสินทรัพยซ่ึงตองลงทุน และตัวพนักงานก็ตอง
ลงทุนเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ The Harvard Business School ที่
ศึกษาวิจัยโดย Beer,Walton, Spectre และ Lawrence ที่คนพบวานโยบายของผูบริหารควรจะให
ความสําคัญจะตองเกี่ยวของกับ 4 สาขา คือ 

- นโยบายการไหลเขาของบุคลากรในทุกระดับ 
- นโยบายการออกแบบระบบการจายคาตอบแทนและสรางแรงจูงใจ 
- นโยบายการออกแบบงาน ระบบเทคโนโลยี และระบบขอมูล 
- นโยบายการมอบอํานาจ 

 จากการศึกษาคนควา พบวามีหลายสาเหตุที่องคกรตางตองหันมาใชแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะ เชน เฮนดรี เพ็ตติกรูว และ สแพรโรว (Hendry, Pettigrew and Sparrow) ไดระบุถึง 2 
เหตุผลที่ทําใหองคกรตางๆ ตองประยุกตแนวคิดของสมรรถนะ คือ 
 1. ความลมเหลวของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่องคกรนํามาใช ไมวาจะเปนเรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาการจัดการ ซ่ึงโครงการเหลานี้ไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได 
วิธีที่ดีกวานั้นคือควรกําหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาขึ้นมากอน 
 2. มีผลการวิจัยที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธของงานกับพฤติกรรมของ
พนักงานมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นถาองคกรตองการผลงานที่มีคุณภาพ องคกรก็ตองเลือกพฤติกรรม
ของบุคลากรที่สอดคลอง8 

จากผลงานวิชาการของ ลูเซีย และ เลพซิงเกอร (Lucia and Lepsinger) ไดสรุปเอาสาเหตุ
ของการนําเอากรอบสมรรถนะมาใช เพื่อระบุพฤติกรรมที่จําเปน ทั้งในดานทักษะ ความรู 
คุณลักษณะสวนบุคคล ที่จะทําใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง9 นอกจากนั้นยังมีเหตุผลทางดานความ
ตองการที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เชน ผลการวิจัยของ ลอวเลอร (Lawler)10 

                                                 
8C. Hendry, A. Pettigrew and P. Sparrow. “Linking strategic change, competitive 

performance and human resource management : result of a U.K. empirical study” , in R. 
Mansfield (ed). Frontiers of Management : research and practice (London : Routledge, 1989) 

9Anntoinette D. Lucia and Richard Lepsinger, The Art and Science of Competency 
Models. (San Francisco : Jossey-Bass, 1999)  

10EE. Lawler, “From job-bassed to competency-based organizations”, Journal of 
Organizational Behavior, no. 15 (1994) : 3 – 15. 
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ในองคการภาครัฐ สํานักงานการจัดการงานบุคคล (The Office of Personnel Management 
หรือ OPM) ไดนําเอาความคิดเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะมาใชตั้งแตป ค.ศ. 1997 โดย สมาคมนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคกร (The Society for Industrial and Organizational Psychologists) ไดตั้งคณะทํางาน
ขึ้นมาเปรียบเทียบระหวางการใชกรอบสมรรถนะ (Competency Model) กับการวิเคราะหงาน (Job 
Analysis) โดยดูในเรื่องจุดเดนและจุดบกพรอง และพบวากรอบสมรรถนะมีความเชื่อมโยงกับ
เปาหมายและกลยุทธขององคกร นอกจากนั้นกรอบสมรรถนะยังชวยใหองคกรระบุสมรรถนะที่
จําเปนในทุกตําแหนงงาน ดังนั้น หนวยงานในการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ OPM ก็เลยพัฒนา
กรอบสมรรถนะเขามาใชในการบริหารงานมลรัฐ ซ่ึงในการทํากรอบสมรรถนะนี้ ตองใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการจางงานที่กําหนดโดยคณะกรรมการเสริมสรางความเปนธรรมในการจางงาน 
 ในการสรางกรอบสมรรถนะในภาครัฐ หนวยงาน OPM ไดพยายามดึงจุดเดนของ การ
วิเคราะหงานแบบเกา และแนวคิดแบบใหมเขาดวยกัน และกอนนํามาใช OPM ก็ไดเปรียบเทียบ
กรอบสมรรถนะที่สรางขึ้นกับกรอบสมรรถนะที่กําหนดในภาคเอกชน เชน เปรียบเทียบกับแนวคิด
ความฉลาดทางอารมณของ โกลแมน (Goleman) เพื่อใหแนใจวากรอบสมรรถนะที่ภาครัฐสรางขึ้น
เปนกรอบที่สมบูรณครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้เพราะในภาครัฐตองคํานึงถึงความเปนธรรมใน
การบริหารคนและลดความไมเปนเอกภาพ เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจตรงกันและเอามาใชกับ
หนวยงานราชการทั่วไปได 
 2. การสรางกรอบสมรรถนะ 
 กรอบสมรรถนะตัวแบบแรกถูกพัฒนาขึ้นในตอนตนทศวรรษ 1970 โดยนักจิตวิทยาที่มี
ช่ือวา เดวิด แมคคลีแลนด (David McClelland) และทีมงานเมื่อคณะของเขาทํางานใหกับบริษัทที่
ปรึกษา McBer and Company ซ่ึงตอนนั้นบริษัทไดรับงานของ The U.S. Development of State ที่
ตองการคัดเลือกขาราชการไปทํางานในดานการตางประเทศโดยเกณฑการคัดเลือกคนแบบเกาจะ
วัดจากแบบทสอบความถนัดและขอสอบขอเขียน ซ่ึงตามความเห็นของแมคคลีแลนดแลวเครื่องมือ
เกาแบบนี้ไมสามารถที่จะคาดคะเนไดวาคนที่ผานการคัดเลือกดวยวิธีนี้จะสามารถทํางานได
บรรลุผลสําเร็จ และวิธีการคัดเลือกแบบเกานี้ยังกีดกันคนที่เปนคนกลุมนอยในสังคมไมใหไดรับ
การคัดเลือกอีกดวย แมคคลีแลนดไดเสนอแนะใหมีการคัดแยกระหวางคนที่ผลการปฏิบัติงานดีเดน 
ออกจากคนที่มีผลงานทั่วๆ ไป โดยใหหัวหนางาน เพื่อนรวมงานและลูกคา เขามามีสวนรวมในการ
คัดเลือก จากนั้น แมคคลีแลนด ไดพัฒนาเครื่องมือท่ีเรียกวา The Behaviors Event Interview ซ่ึงจะ
ชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่นํามาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่เหนือกวา และไดรวมรวบ
คุณลักษณะที่เปนชุดความสามารถ ซ่ึงไดทําการวิจัยวา คุณลักษณะเหลานี้จะเปนตัวกําหนด
ความสามารถที่เหนือกวา 
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 องคประกอบที่สําคัญในการสรางกรอบสมรรถนะจะเนนที่การหาพนักงานที่มีสมรรถนะ
สูงหรือที่เรียกวา Outstanding Performance การใชเครื่องมือในการสัมภาษณที่เรียกวา Behaviors 
Event Interview และการใชการวิเคราะหเนื้อหาของการสัมภาษณเปนหลัก ซ่ึงทําใหไดขอมูลที่
แตกตางจากการวิเคราะหงานแบบเกา โดยการวิเคราะหงานจะเนนเฉพาะทักษะหรือคุณลักษณะที่
จําเปนในแตละงานในขณะที่กรอบสมรรถนะจะเนนคุณลักษณะในการปฏิบัติงานในขอบเขตที่
กวางกวา หรือในขณะที่การวิเคราะหงานจะเนนที่ผลงานที่มีประสิทธิภาพ แตกรอบสมรรถนะจะ
เนนที่ผลงานที่เหนือความคาดหมาย 
 ผลของการใชกรอบสมรรถนะ ทําใหกรอบนี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลายเนื่องจากเมื่อ
สรางตัวกรอบสมรรถนะเสร็จแลวก็สามารถนําไปประยุกตใชเขากับงานดานบริหารงานบุคคล
ตั้งแต การคัดเลือก การประเมินผล การบริหารผลงาน และงานดานอื่นๆ ของฝายทรัพยากรมนุษย
และในที่สุดก็มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคกรซึ่งอาจกลาวไดวากรอบสมรรถนะเปน
นวัตกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหมเลยทีเดียว แตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอมก็ไดสรางปญหาใหมในการประยุกตใชกรอบสมรรถนะ โดยสรุปความทาทายที่
เขามามีผลกระทบกรอบสมรรถนะ 5 ประการ คือ 

2.1 มีความตองการมีสวนรวมในการพัฒนากรอบสมรรถนะมากขึ้น มีขอโตแยง
หลังจากไดนํากรอบนี้ไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งการแบงกลุมคนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
โดยเปรียบคนที่มีผลงานสูงและคนที่มีผลงานโดยเฉลี่ย แตเพื่อไมใหเกิดอคติ ผูวิจัยที่ทํากรอบไม
สามารถบอกความจริงได ซ่ึงการวิจัยลักษณะนี้ทําไดดีในหองทดลองและในพื้นที่จํากัด แตเมื่อนํา
กรอบนี้ไปใชในภาพกวาง หรือในองคกรขนาดใหญจะทําไดยาก มีขอเรียกรองในการทํากรอบใหมี
ลักษณะเปดเผย และใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น ซ่ึงสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน จากการ
ออกแบบ จนกระทั่งถึงการสรางทีมงาน11 

2.2 มีแนวโนมท่ีตองการลดเวลาในการพัฒนากรอบสมรรถนะ ตามที่ไดอธิบายถึง
การสรางกรอบในรูปแบบเกา ซ่ึงตองใชเวลาในการระบุหาคนที่มีผลงานสูง และผลงานธรรมดา 
เพื่อทําการสัมภาษณหาพฤติกรรม มีการวิเคราะหเนื้อหาการสัมภาษณ และนํามาทดสอบทางดาน

                                                 
11S. Mohrman, S. Cohen, and A. Mohrman. Designing ream-based organization : New 

forms of Knowledge work (San Francisco : Jossey-Bass, 1995) 
Mohrman, S.A., Cohen Susan G. and Mohrman Jr. Allan. Designing Team-Based Organizations : 

New Forms for Knowledge Work. (San Francisco: Jossey-Bass, 1995)  
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สถิติระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ซ่ึงผลเปนที่นาเชื่อถือ แตวิธีการแบบนั้นเปนวิธีที่ใชเวลา
มากและเสียคาใชจายสูง และบางครั้งก็ไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางงาน ทําใหหลายๆ 
องคกรไดลดระยะเวลาการผลิตลง ซ่ึงก็สงผลตอทักษะที่พนักงานจะเปนตองมีดวย 

 2.3 มีแนวโนมท่ีจะเปนการสรางความสามารถหรือสมรรถนะ ที่องคกรตองการในอนาคต 
วิธีการทํากรอบสมรรถนะแบบเดิมจะเนนหาพฤติกรรมในอดีตมากกวาคาดคะเนถึงมาใช
กระบวนการจัดทํากรอบสมรรถนะที่ยืดหยุนมากขึ้น12 หรือโดยการใชฐานขอมูลจากระบบ
สมรรถนะก็สามารถพัฒนาคุณลักษณะของคนที่เหมาะสมกับงาน แตวิธีนี้จะทําใหขาดความลึกใน
คุณลักษณะที่ไดแตละประการพฤติกรรมที่ตองการในอนาคต ซ่ึงวิธีการนี้มีจุดดอยที่สําคัญ คือ การ
ระบุผลงานที่สูงหรือระบบพฤติกรรมที่นําไปสูการมีผลงานสูงมักจะถูกครอบงําโดยคานิยมและ
บรรทัดฐานแบบเกา 
 2.4 มีแนวโนมความตองการที่เนนเรื่องของทีม และเนนการทํางานเปนกระบวนการเพิ่ม
มากขึ้น การสรางกรอบสมรรถนะแบบเดิมจะใหความสําคัญกับแตละบุคคลเปนอยางมาก โดยถือวา
บุคคลเปนหนวยการวิเคราะห แตสภาพการทํางานในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก องคกรเปลี่ยน
จากโครงสรางแบบลําดับชั้นไปสูองคกรที่มีระดับการบังคับบัญชาสั้นลง และมีการทํางานเปนทีม
และขามสายงานมากขึ้น ดังนั้น การออกแบบกรอบสมรรถนะ ควรเปนเรื่องของทีมงานและ
กระบวนการทํางานใหมากขึ้น 

2.5 มีแนวโนมความตองการใหการทํากรอบสมรรถนะตองคํานึงถึงการสรางองคความรูใน
ระดับองคกร เพื่อกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เนื่องจากกรอบสมรรถนะแบบเดิมจะถูก
นําไปใชเพื่อการคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากร โดยไมไดใหความสําคัญตอความสามารถในการ
สะสมความรูหรือสรางองคความรูใหม ซ่ึงเปนส่ิงที่องคกรสมัยใหมตองใหความสนใจ ในที่นี้    
การวิน (Garvin) ไดระบุถึงกิจกรรมหลัก 5 ประการของการสะสมความรูในระดับองคกร   นั่นคือ 
1) ความสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ    2) ความสามารถในการวิจัย คนควา ทดลอง           
3) ความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณ     4) ความสามารถในการเรียนรูจากผูอ่ืน  และ    
5) ความสามารถในการถายโอนความรู ซ่ึงทั้ง 5 ประการดังกลาวเปนคุณลักษณะอันสําคัญที่จะทํา
ใหองคกรสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ประการนี้ สงผลถึงฝายบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคกรตองปรับเปลี่ยนบทบาทในการทํากรอบสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

                                                 
12R. Mirable, “Everything you wanted to know about competency modeling” : Training 

and Development (August 1997) : 73-77. 
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- ตองเปนบทบาทของผูบูรณาการการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยฝายทรัพยากร
มนุษยตองสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากร ทีมงาน และทําใหกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
เปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับทุกคน ทุกกลุม ทั้งองคกร 

- ตองเปนผูช้ีแนะกลยุทธการทํางาน โดยทําเปนกลุมเปนทีม ผูบริหารในการแปลง
เปาหมายกลยุทธทางธุรกิจใหออกมาเปนสมรรถนะที่จะเปนในการทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคต 

- ตองเปนผูสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู ซ่ึงตองเปนการเรียนรูในปจจุบัน
เพื่อชวยใหพนักงานสามารถแกปญหาในการทํางานและลดอุปสรรคขอขัดของตางๆ ซ่ึงในที่นี้จะ
รวมถึงการสนับสนุนดานขอมูลที่จําเปนแกพนักงานในการทํางานและแกปญหาในงาน 

- ตองเปนบทบาทในสงมอบความรู นอกจากจะตองสงเสริมใหพนักงานเกิด การ
เรียนรูแลว ฝายทรัพยากรมนุษยยังตองชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณอีกดวย 

- ตองเปนบทบาทในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และชี้แจงทําความเขาใจ
กับพนักงาน อธิบายถึงความคาดหวังและผลลัพธของการเปลี่ยนแปลง 
 
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (competency) 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (competency) เกิดขึ้นในชวง
ตนของศตวรรษที่ 1970 โดยนักวิชาการชื่อ เดวิด แมคคลีแลนด (David McClelland) ซ่ึงได
ทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคลากรที่ทํางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกตางกัน แมคคลี-
แลนด จึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานพอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลากรทั้ง 2 กลุม มีผลการทํางานที่แตกตางกันอยางไร ผล
การศึกษาทําใหสรุปไดวา บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีส่ิงหนึ่งที่ เ รียกวาสมรรถนะ 
(competency) และในป ค.ศ. 1973 แมคคลีแลนด ไดเขียนบทความวิชาการเรื่อง “Testing for 
Competence rather than Intelligence” ซ่ึงถือเปนจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถ
อธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็ง (iceberg)13 

                                                 
13อธิพงศ ฤทธิชัย, แนวคิดเรื่องสมรรถนะ [Online], accessed 9 April 2010. Available 

from  http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213  
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แผนภูมิที่ 3 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (The Iceberg Model) 
ที่มา ชูชัย สมิทธิไกร, การรสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. 
พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 29. 

 
จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายไดวาคุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่

ลอยอยูในน้ํา โดยมีสวนหนึ่งที่เปนสวนนอยลอยอยูเหนือน้ําซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดงาย ไดแก 
ความรูสาขาตางๆ ที่ไดเรียนมา (knowledge) และสวนของทักษะ ไดแก ความเชี่ยวชาญ ความ
ชํานาญพิเศษดานตางๆ (skill) สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งที่จมอยูใตน้ําซึ่งเปนสวนที่มีปริมาณ
มากกวานั้น เปนสวนที่ไมอาจสังเกตไดชัดเจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลมากกวา ไดแก บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (social role) ภาพลักษณของ
บุคคลที่มีตอตนเอง (self image) คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive) สวนที่อยู
เหนือน้ําเปนสวนที่มีความสัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคล ซ่ึงการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถ
เรียนรูองคความรูตางๆ และทักษะไดนั้น ยังไมเพียงพอที่จะทําใหมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน จึง
จําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง และ
บทบาทที่แสดงออกตอสังคมอยางเหมาะสมดวย จึงจะทําใหบุคคลกลายเปนผูที่มีผลงานโดดเดนได 
 ความหมายของคําวา “สมรรถนะ” หรือ “ขีดความสามารถ” สามารถแบงไดตาม
วัตถุประสงคของการนําไปใชงานได 2 กลุม ไดแก สมรรถนะตามแนว British approach ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะของพนักงานหรือบุคลากร โดยจะกําหนดจาก
มาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่สามารถยอมรับไดของงานและวิชาชีพนั้น สมรรถนะในแนวคิดจึง
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เปนการกําหนดเฉพาะงานและเปนไปตามวิชาชีพ สวนสมรรถนะตามแนว American approach จะ
มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาบุคลากร กําหนดจากพฤติกรรมของผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซ่ึงการ
พัฒนาบุคลากรนี้จะตองเปนไปตามแนวทางที่องคการตองการจะเปน สมรรถนะตามแนวคิดนี้จึงไม
สามารถลอกเลียนกันได เพราะแตละองคการยอมมีความตองการบุคลากรที่มีลักษณะแตกตางกัน 

นอกจากนี้ สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer and Spencer) ไดขยายความหมายของ
สมรรถนะวาเปนคุณลักษณะที่สําคัญของแตละบุคคล (underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธ
เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช (criterion reference) และ/หรือการปฏิบัติงานที่
ไดผลงานสูงกวามาตรฐาน (superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามภาพ
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ตองการ 
ที่มา : Spencer, M. and Spencer, M. S., Competence at work : Models for Superiors Performance. 
(New York : John Wiley & Son, 1993), 11. 

จากแผนภูมิที่ 4 ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธระหวางสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่
ตองการ สามารถอธิบายได ดังนี้ 
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 1. แรงจูงใจ (motive) เปนสิ่งที่บุคคลคิดหรือตองการอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนแรงขับในการ
กําหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองตอเปาหมาย
หรือการถอยออกไปจากสิ่งตางๆ เหลานั้น 
 2. คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลตอขอมูลหรือสถานการณที่เผชิญ 
 3. แนวคิดของตนเอง (self concept) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (attitude) คานิยม (value) 
และภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง (self image) ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและ
ทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสถานการณตางๆ ในชวงระยะสั้นๆ ได 
 4. ความรู (knowledge) เปนขอบเขตของขอมูลหรือเนื้อหาเฉพาะดานที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งครอบครองอยู 
 5. ทักษะ (skill) เปนความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวของกับดานกายภาพ การใช
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห ใชความรูกําหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซอนของขอมูลได 
 คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 5 คุณลักษณะนี้ สามารถนํามาจัดกลุมภายใตเกณฑของ
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดงายจํานวน 2 คุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. สมรรถนะที่สังเกตไดหรือเห็นได (visible) ไดแก ความรู (knowledge) ทักษะ 
(skill) ซ่ึงเปนสมรรถนะที่มโีอกาสพัฒนาไดโดยงาย 
  2. สมรรถนะที่อยูลึกลงไปหรือซอนอยูภายในตัวบุคคล (hidden) ไดแก แรงจูงใจ 
(motive) คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) ซ่ึงเปนสมรรถนะที่ยากตอการวัดและพัฒนา 
 นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะที่เรียกวา แนวคิดของตนเอง (self concept) ไดแก ทัศนคติ และ
คานิยม ซ่ึงเปนสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนไดแตตองใชระยะเวลานานและสามารถทําไดดวยการ
ฝกอบรม การใชหลักจิตวิทยา หรือการสั่งสมประสบการณในการพัฒนา แตก็เปนสิ่งที่ทําได
คอนขางยากและตองใชเวลา 
 สําหรับการจัดแบงประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหทรรศนะที่
แตกตางกันออกไป โดย ณรงควิทย แสนทอง ไดทําการแบงสมรรถนะออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1. สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมที่จะชวยสนับสนุนให
องคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 
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 2. สมรรถนะตามสายงาน (job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนให
เห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะชวยสงเสริมใหคนนั้นๆ สามารถสราง
ผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้นๆ ไดสูงกวามาตรฐาน 
 3. สมรรถนะสวนบุคคล (personal competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคน 
ที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถ
ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดโดดเดนกวาคนทั่วไป เชน สามารถอาศัยอยูกับแมงปองหรืออสรพิษได 
เปนตน ซ่ึงเรามักจะเรียกสมรรถนะสวนบุคคลวาความสามารถพิเศษสวนบุคคล14 
 จิรประภา อัครบวร กลาววา สมรรถนะในตําแหนงหนึ่งๆ จะประกอบไปดวย 3 ประเภท 
ไดแก 
 1. สมรรถนะหลัก (core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองคการตองมี เพื่อ
แสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององคการ 
 2. สมรรถนะบริหาร (professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดานการ
บริหารที่บุคลากรในองคการทุกคนจําเปนตองมีในการทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จ และสอดคลองกับ
แผนกลยุทธ วิสัยทัศน ขององคการ 
 3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพที่จําเปนในการ
นําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจําแนกได 2 
สวนยอย ไดแก สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิค
เฉพาะ (specific technical competency)15 
 อาภรณ ภูวิทยพันธ กลาววา สมรรถนะหมายถึง ความสามารถ หรือศักยภาพ ซ่ึงเปน
ตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เปนการตอบคําถามวา “ทําอยางไรที่จะทําให
งานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ (How)” มากกวาการตอบคําถามวา “อะไรเปนสิ่งที่หัวหนา
งานคาดหวังหรือตองการ (What)” ทั้งนี้การกําหนดความสามารถหรือสมรรถนะนั้นจะแบง
ออกเปน 3 มุมมอง ไดแก KSA ซ่ึงมีความหมายแตกตางกันไปดังตอไปนี้ 
 ความรู  ( knowledge)  หมาย ถึง  ขอมูลห รือ ส่ิ งที่ ส่ั งสมมาจากการศึกษาทั้ ง ใน
สถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาดวยตนเอง รวมถึงขอมูลท่ีไดรับจากการ

                                                 
14ณรงควิทย แสนทอง, มารูจัก COMPETENCY กันเถอะ (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร 

เซ็นเตอร, 2547), 25.  
15จิรประภา อัครบวร, สรางคนสรางผลงาน (กรุงเทพมหานคร : ก. พลพมิพ, 2549), 68. 
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สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับผูรูทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและตางสาย
วิชาชีพ 
 ทักษะ (skills) หมายถึง ส่ิงที่จะตองพัฒนาและฝกฝนใหเกิดขึ้นโดยจะตองใชระยะเวลา
เพื่อฝกฝนปฏิบัติใหเกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทั้งนี้ทักษะถูกแบงออกเปน 2 ดานไดแก 
  1) ทักษะดานการบริหาร/การจัดงาน (management skills) หมายถึง ทักษะในการ
บริหารควบคุม  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงาน  ใหมี
ประสิทธิภาพ เชน ทักษะในการมีวิสัยทัศนทางกลยุทธ ซ่ึงทักษะดังกลาวจะแสดงออกถึงการ
จัดระบบความคิดเพื่อมองไปที่เปาหมายในอนาคตวาอยางจะทํา หรือมีความตองการอะไรใน
อนาคต 
  2) ทักษะดานเทคนิคเฉพาะงาน ( technical skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนในการ
ทํางานตามสายงานหรือกลุมงานที่แตกตางกันไป เชน งานจัดซ้ือจะมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่แตกตางกันไปจากงานผลิต ดังนั้นทักษะที่ตองการของคนที่ทํางานดานจัดซื้อนั้น
จะตองแตกตางไปจากงานผลิตเชนเดียวกัน 
 คุณลักษณะสวนบุคคล (attributes) หมายถึง ความคิด ความรูสึก เจตคติ แรงจูงใจ ความ
ตองการสวนบุคคล  พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลนั้นจะเปนสิ่งที่ติดตัวมาและไมคอยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 
 จึงอาจสรุปไดวา สมรรถนะสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก 
(core competency) ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองคการจําเปนตองมี ทั้งนี้เพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุเปาหมายขององคการ อาทิ ความรอบรูเกี่ยวกับองคการ ความซื่อสัตย 
ความใฝรู และความรับผิดชอบ เปนตน อีกประเภทหนึ่งคือสมรรถนะตามสายงาน (functional 
competency) ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ควรมีเพื่อใหงานสําเร็จ
และไดผลลัพธตามที่ตองการ16 
 
การนํากรอบสมรรถนะมาใชในภาครัฐและภาคเอกชนของไทย 
 กรอบสมรรถนะเปนเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ชวยใหองคกรบรรลุซ่ึง
เปาหมายในการเปนองคกรที่มีผลงานสูงดังนั้นองคกรของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดนํา
กรอบสมรรถนะเขามาประยุกตใชกับองคกร โดยมีประเด็นคือ สาเหตุที่ภาครัฐตองนํากรอบ

                                                 
16อาภรณ ภูวิทยพันธุ, Competency Dictionary, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 22.  
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สมรรถนะมาใช ไดแก แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมและการปฏิรูประบบราชการซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดดังกลาว และองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐและแนวโนม การนํา
ระบบกรอบสมรรถนะมาใชในภาครัฐ รวมทั้งการนํากรอบสมรรถนะมาใชในภาคเอกชนของ
ประเทศไทย 
 1. สาเหตุท่ีทําใหภาครัฐตองนํากรอบสมรรถนะมาใช 
  1.1 การจัดการภาครัฐแนวใหม 
  การจัดการภาครัฐแนวใหม เปนแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบราชการของไทยเพื่อ
ตอบสนองและปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน การแขงขันทางธุรกิจที่
รุนแรง และการเพิ่มบทบาทของเอกชนและภาคประชาสังคม ซ่ึงสาเหตุหลักที่สําคัญที่กอใหเกิด
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม แพรขยายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย มีดังนี้ 
   1.1.1 กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาของวิทยากร ปจจัยทั้งสองประการ 
ทําใหรูปแบบการแขงขันของภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป เกิดการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ
มากขึ้น โดยมีการยายฐานการผลิตจากประเทศที่พัฒนาแลวมาทําการผลิตในภูมิภาคเอเชียซ่ึงมี
ตนทุนปจจัยการผลิตที่เปนแรงงานขั้นต่ํา จึงกอใหเกิดการภาวการณวางงานก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น จากการที่รูปแบบการผลิตของประเทศที่พัฒนาแลวหันมาใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและ
เครื่องกลเพิ่มมากขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวทําใหประชาชนในประเทศเหลานั้นมากดดันรัฐบาล
ของตนในนโยบายดานอุตสาหกรรม  นโยบายดานการคาระหวางประเทศ  นโยบายการ
ประกันสังคม และนโยบายทางดานภาษี 
   1.1.2 ปญหาจากการที่รัฐมีบทบาทมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจ ทําการผลิตใน 
ส่ิงที่ตนไมมีความชํานาญสงผลใหกิจการของรัฐหลายประเภทมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่ํา 
ขาดความสามารถในการจัดการ สงผลตอภาพรวมดานการใชทรัพยากรของประเทศไมคุมคา เกิด
ภาวะหนี้สิน และกระทบตอความสามารถดานการแขงขันของประเทศ 
   1.1.3 ปญหาโครงสรางภาษีของรัฐ ทั้งภาษีศุลกากร และภาษีเงินไดบุคคล มี
โครงสรางภาษีที่สูงเกินไป ทําใหราคาที่แทจริงของสินคาถูกบิดเบือน อีกทั้งยังไมสงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชน และทําลายความสามารถในการแขงขันของประเทศอีกดวย 
   1.1.4 การเติบโตของคานิยมประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นตางๆ เชน เรื่องสิ่งแวดลอม สิทธิสตรี และการลดการ
แขงขันสะสมอาวุธ ซ่ึงการเคลื่อนไหวตางๆ ดังกลาวมักเรียกรองใหรัฐบาลรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องนี้ 
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   1.1.5 ระดับการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดผลที่ตามมาในดานตางๆ 
เชน มีการผลิตสินคาประเภทและรูปแบบใหมๆ เขาสูตลาดอยางรวดเร็ว    เกิดแนวคิดที่เนนความ
พึงพอใจของลูกคา ซ่ึงทําใหกลยุทธการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนเปลี่ยนจากเนนที่ปริมาณ มาเนน
ที่คุณคาใหกับลูกคา ซ่ึงแนวคิดนี้ทําใหประชาชนเกิดความคาดหวังวาจะไดรับการตอบสนอง
เชนเดียวกับภาคเอกชนเมื่อมาใชบริการจากภาครัฐ 
   1.1.6 การเกิดขึ้นของแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหบทบาทของภาครัฐในชวงที่ 3 
ทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะแนวคิดที่เรียกวา “ทางเลือกสาธารณะ” ซ่ึงตั้งอยูบนสมมติฐานที่
ภาครัฐตองตอบสนองตอความตองการของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผานมาขาราชการ
และนักการเมืองในที่สุดแลวตางมุงหวังผลประโยชนสวนตน คือ ขาราชการตองการความกาวหนา
ในหนาที่และตองการใหองคกรและนโยบายของตนมีความยิ่งใหญ ในขณะที่นักการเมืองตองการที่
จะไดรับการเลือกตั้ง   แนวคิดนี้ควบคูกับบทบาทของแนวคิดที่สนับสนุนกลไกการตลาดที่สราง
แรงกดดันใหภาคราชการปรับขนาดองคกรใหเล็กลง 
   1.1.7 การลมสลายของสหภาพโซเวียตและกลุมประเทศยุโรป ที่ทําใหถูกมองวา
เปนการลมเหลวของระบอบการปกครองแบบรวมศูนย 
   1.1.8 บทบาทของสื่อมวลชน จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม ชวยใหแนวคิดและขอมูลเกี่ยวกับสถานการณตาง ที่เกิดขึ้นเผยแพรไปทั่วโลกอยางรวดเรว็
สาเหตุดังกลาวขางตนไดสรางแรงกดดันใหกับภาครัฐของประเทศตางๆ รวมทั้งภาคราชการของ
ไทยที่จะตองปรับตัว สงผลใหการตอบสนองและการปรับตัวที่เกิดขึ้นออกมาในรูปของ “การ
จัดการภาครัฐแนวใหม” จากผลการประชุมของ The Commonwealth Association for Public 
Administration and Management (CAPAM) ที่จัดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1994 ไดสรุปองคประกอบหลักของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม ดังนี้ 

- รัฐพึงทําเฉพาะบทบาทที่ตนทําไดดีเทานั้น 
- คํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลักโดยใหบริการที่มีคุณภาพแก

ประชาชน 
- เพิ่มความอิสระการบริหารโดยลดการควบคุมจากสวนกลางเพื่อความคลองตัวใน

การบริหารจัดการ 
- ระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์โดยกําหนดวัดผลและใหรางวัลผลการดําเนนิงาน

ทั้งในระดับองคกร และระดบับุคคล 
- การเนนแนวคิดเรื่องการแขงขัน ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกนัเอง และ

ระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานเอกชน 
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- สรางระบบสนับสนุนทั้งดานบุคลากรและเทคโนโลยี17 
 2. แนวคิดทางการจัดการที่นํามาใชในการจัดการภาครัฐแนวใหม 
จากองคประกอบดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา การจัดการภาครัฐแนวใหม เปนการนําแนวคิดหรือ
โมเดลทางการจัดการสมัยใหมมาประยุกตหรือบูรณาการเพื่อใหการบริหารงานของภาครัฐเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซ่ึงแนวคิดทางการจัดการที่
นํามาใชในการจัดการภาครัฐแนวใหม อาทิเชน 

 2.1 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยมีตัวช้ีวัดที่เปน
รูปธรรม การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิอาจอธิบายอีกแบบหนึ่งวาเปนการจัดหาใหไดทรัพยากรมาอยาง
ประหยัด การบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพและการไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคกรซึ่ง
เทคนิคที่เกี่ยวของกับการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เชน การวัดผลการปฏิบัติงาน การเทียบงาน คุณภาพ
การใหการบริการ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การประเมินโครงการ การมอบอํานาจและให
อิสระในการทํางาน การวางแผนองคกรและแผนกลยุทธ และการทําสัญญาผลการปฏิบัติงาน เปน
ตน 
 สวนลักษณะขององคกรสวนราชการที่บริหารมุงผลสัมฤทธิ์นั้นจะตองเปนองคกรที่มี
พันธกิจ วัตถุประสงคขององคกรชัดเจน มีเปาหมายเปนรูปธรรมโดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ 
ผูบริหารทุกระดับมีเปาหมายที่ชัดเจนและวัดไดอยางเปนรูปธรรมโดยมีตัวช้ีวัดที่สามารถวัดได การ
ตัดสินใจจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เจาหนาที่ทุก
คนรูจักรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวตามกําลังความสามารถ มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจการบริหารเงิน การบริการคนสูหนวยงานระดับลาง เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุไดอยาง
เหมาะสมและมีระบบสนับสนุนการทํางาน เร่ืองระเบียบการปฏิบัติงาน สถานที่และอุปกรณ ในการ
ทํางาน 
   2.2 การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ จากผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน พบวา ความคาดหวังจากการบริการประชาชนของรัฐ คือ 

2.2.1 ความเสมอภาค ความรวดเร็ว ความเปนธรรม เปนมิติสําคัญที่ประชาชน
คาดหวังที่จะไดรับจากบริการของภาครัฐ 

                                                 
17ทิพาวดี เมฆสวรรค, ปฏิรูปราชการเพื่อความอยูรอดของไทย (กรุงเทพฯ : คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2545), 30-42. 
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2.2.2 คุณภาพเปนหัวใจของการใหการบริการของทุกหนวยงาน การทํางาน
หรือการใหบริการทั้งหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบันและอนาคต จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเนนคุณภาพการใหการบริการหรือคุณภาพของผลผลิต 
 ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ใหบริการประชาชนจะตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารใหม เพื่อใหเกิดการบริการแกประชาชนที่ดีขึ้นโดยลักษณะของหนวยงานราชการที่บริการสู
ความเปนเลิศนั้น ตองมีระบบราชการสัมพันธที่ดี หนวยงานมีการรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกตอ
การใหการบริการที่การเยี่ยมแกประชาชน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารโดยหนวยงาน
ตองตระหนักวาการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานเหลานี้สามารถบริหารระบบงานเพื่อให
มาตรฐานการใหการบริการที่วางไวสูงนั้นเปนจริงได มีการจัดฝกอบรมใหทั้งระดับหัวหนางานและ
ผูปฏิบัติงาน มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีระบบการจูงใจและให
กําลังใจขาราชการที่ใหบริการไดดีเดน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ และมี
กลไกภายในองคกรที่ชวยเกื้อหนุนใหเกิดคานิยมดานการบริการที่ดีแกประชาชน 
  2.3 วัฒนธรรมและคานิยมใหมในการทํางานเพื่อประชาชน ความสําคัญของ
วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชนก็เพื่อเสริมสรางใหระบบราชการมีสมรรถนะสูง
ในการเปนกลไกการบริหารและจัดการประเทศใหสามารถแขงขันในระดับโลกได เปนระบบ
ราชการที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
เจาหนาที่ของรัฐจึงตองมีวัฒนธรรมและคานิยมใหมในการทํางานที่สอดคลองกับลักษณะที่คาดหวงั
ไวในวิสัยทัศนของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ดังตอไปนี้ 

2.3.1 เปนระบบที่สรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ 
   2.3.2 เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
   2.3.3 เปนระบบที่มีความรับผิดชอบและเปนที่พึ่งของประชาชน 
   2.3.4 เปนระบบที่เขมแข็ง ทนทานตออุปสรรค กลาหาญ ตอสูเพื่อคุณธรรม มี
เกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี 
   2.3.5 เปนระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ 
   2.3.6 เปนระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุงความเปนเลิศของงาน 
   2.4 ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึงแนวทางในการจัด
ระเบียบ เพื่อใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ และภาคประชาชน สามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุขและตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการ
บานเมืองสังคมที่ดี โดยมีหลักการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไดแก หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลัก
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ความคุมคา โดยจําเปนจะตองรวมมือกันปฏิบัติทุกภาคสวนของสังคม ไมวาจะเปนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมแนวปฏิบัติที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อใหเกิดกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี คือ 

2.4.1 สรางความตระหนักรวมกันในสังคมเพื่อใหกระบวนการสรางสรรคกลไก
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

2.4.2 ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ  ที่จํา เปนตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

2.4.3 เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐอยางเปนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา 

2.4.4 เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
2.4.5 เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
2.4.6 เรงรัดสรางมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ 

 3. แนวโนมการนําระบบกรอบสมรรถนะมาใชในภาครัฐ 
 จากแนวคิดของการปฏิรูประบบการจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนการทํางานที่รวดเร็ว 
มีเปาหมายและมีความเปนมืออาชีพตามที่ไดกลาวขางตน ทําใหตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
จัดระบบตําแหนงภาครัฐใหม โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนําเสนอ
รูปแบบของการจําแนกตําแหนงใหมควรมีลักษณะดังนี้ คือ 

3.1 ระบบใหมตองครอบคลุมเจาหนาที่ รัฐทุกหนวยงานและทุกประเภท  ทั้ง
ขาราชการพลเรือน ขาราชการเมือง องคการอิสระ และรัฐวิสาหกิจ 

3.2 การแบงกลุมตองแยกใหชัดเจนและสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลและมี
สายงานอาชีพ (career path) ที่เหมาะสมกับแตละกลุมและมีชวงเวลาการเกษียณอายุที่เหมาะสม 

3.3 ตองเปนธรรม เทาเทียม และเปนที่ยอมรับรวมกัน ตองใชการบริหารงานโดยยึด
กรอบสมรรถนะ (competency based management) คือ จําแนกเปนกลุมตําแหนงและมีการบริหาร
ตําแหนงในแตละกลุมแตกตางกันเพราะระบบจําแนกตําแหนงในปจจุบันไมไดสะทอนความเปน
จริงหรือคาของงาน เชน นายแพทย 4 กับเจาหนาที่ธุรการ 4 เปนตน จึงควรยกเลิกระบบนี้ใน
ปจจุบันแลวหันมาใชกรอบสมรรถนะเปนจุดยึดโยงของระบบจําแนกตําแหนงงาน 

3.4 การยกเลิกระบบตัวเลข แตปรับปรุงชื่อตําแหนงที่แสดงถึงความอาวุโสแทนซึ่ง
จะชวยลดปญหาเรื่องความเหลื่อมลํ้าในกลุมขาราชการ 

3.5 ในการบรรจุบุคลากรเบื้องตนยังใหความสําคัญกับวุฒิการศึกษา 
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3.6 ตองเปนระบบที่เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาวคือ เปลี่ยนจากระบบที่ยึดเนื้อหา 
ขอบเขตภารกิจของงาน มาเปนการยึดตามผลการปฏิบัติงาน ในการจายคาตอบแทน และวัด
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริง 

3.7 ตองพยายามสรางใหขาราชการมีความเปนมืออาชีพซ่ึงขาราชการแตละกลุมตอง
มีความสามารถแขงขันกับกลุมที่มีลักษณะงานหรือกลุมอาชีพเดียวกันในตลาดได 

3.8 ระบบการจําแนกตําแหนงแบบใหมควรตั้งอยูบนรากฐานวัฒนธรรมไทย 
3.9 ตองสรางความเปนธรรมในดานการจายคาตอบแทนและสอดคลองกับกลไก

ตลาด 
3.10 มีความทันสมัยและสอดคลองกับการบริหารงานในอนาคต 

 จากที่กลาวมาขางตนนี้ การจําแนกตําแหนงงานในอนาคตจะตองอางอิงและนําเอากรอบ
สมรรถนะมาใชเพื่อทําใหการคัดเลือกบุคลากรเขามาดํารงตําแหนงมีความคลองตัวและไดบุคลากร
ที่มีความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในสาขาหรือตําแหนงที่ตองการ อีกทั้งยังชวยใหบุคลากร
มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อความกาวหนาในสายงานอาชีพของ
ตนเอง18 
 สํานักงานคณะกรรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว โดยเริ่มศึกษาในระดับยอย (โครงการ) ไดแก โครงการพัฒนา
หลักสูตรการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงแรกบรรจุ ระดับ 3 โครงการวิจัยความสามารถของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ (ระดับ 4 - 8) โครงการความสามารถของผูบริหารระดับกลางโครงการ
สมรรถนะผูบริหารระดับสูง โครงการการบริหารระบบพนักงานราชการ และลาสุด คือโครงการ
พัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน ซ่ึงเปนโครงการที่จัดทําในภาพรวมเพื่อใชขับเคลื่อน
การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนทั้งระบบ 
 4. กรอบสมรรถนะกับระบบจําแนกตําแหนงแบบใหม 
 สํานักงาน ก.พ. ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาเฮยกรุฟ มาจัดทํากรอบสมรรถนะของระบบ
ราชการไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบสมรรถนะ (competency model) สําหรับระบบ
ราชการพลเรือนไทยเพื่อสรางแบบสมรรถนะ (competency) ใหภาคราชการพลเรือนโดยเฉพาะ
สําหรับใชในการบริหารและประเมินผลงาน  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว  ซ่ึงจะ
ประกอบดวยสมรรถนะ 2 สวน คือ 

4.1 สมรรถนะหลักสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกกลุมงาน   สมรรถนะหลัก 

                                                 
18เรื่องเดียวกัน, 45 - 50.  
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คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนง ซ่ึงกําหนดขึ้นมาเพือ่หลอ
หลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอบดวยสมรรถนะ 5 ดาน คือ 

4.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 
   4.1.2 การบริการที่ดี (service mind) 
   4.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) 
   4.1.4 จริยธรรม (integrity) 
   4.1.5 ความรวมแรงรวมใจ (teamwork) 

4.2 สมรรถนะประจํากลุมงาน ซ่ึงแตกตางกันในแตละกลุมงาน 
สมรรถนะประจํากลุมงาน  คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะแตละกลุมงาน เพื่อสนับสนุนให
ขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดี
ยิ่งขึ้น ซ่ึง ก.พ. ไดทําการจัดกลุมงานในระบบราชการพลเรือนไทยใหม โดยแบงเปน 18 กลุมงาน 
ไดแก 

4.2.1 กลุมงานสนับสนุนทั่วไป (general support) 
4.2.2 กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะดาน (technical support) 
4.2.3 กลุมงานใหคําปรึกษา (advisory) 
4.2.4 กลุมงานบริหาร (executive) 
4.2.5 กลุมงานนโยบายและวางแผน (policy and planning) 
4.2.6 กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (study and research) 
4.2.7 กลุมงานขาวกรองและสืบสวน (intelligence and investigating) 
4.2.8 กลุมงานออกแบบเพื่อพัฒนา (development design) 
4.2.9 กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ (international relations) 
4.2.10 กลุมงานบังคับใชกฎหมาย (law enforcement) 
4.2.11 กลุมงานเผยแพรและประชาสัมพันธ (public communication and 

promotion) 
4.2.12 กลุมงานสงเสริมความรู (public education and development) 
4.2.13 กลุมงานบริการประชาชนดานสุขภาพและสวัสดิภาพ (caring service) 
4.2.14 กลุมงานบริการประชาชนดานศิลปวัฒนธรรม (cultural and artistic 

vocational skill service) 
4.2.15 กลุมงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะดาน (technical service) 
4.2.16 กลุมงานเอกสารราชการและระเบียน (registration and record) 
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4.2.17 กลุมงานการปกครอง (public governance) 
4.2.18 กลุมงานอนุรักษ (conservation) 

 5. การนํากรอบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยดานตางๆ 
 จากการศึกษาพบวา สํานักงาน ก.พ. ไดนําแนวคิดกรอบสมรรถนะไปใชในงานหลักๆ 
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย 3 ดาน คือ 

5.1 ดานการคัดเลือก โดยสวนใหญการคัดเลือกขาราชการมักจะเปนที่ระดับแรก
บรรจุซ่ึงแตเดิมจะมุงเนนการวัดความถนัด ความรูเฉพาะในงาน และการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยจะเพิ่มสวนของสมรรถนะเขาไปในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง อีกทั้งมีการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรดวยวามีความเหมาะสมกับตําแหนงงานในภาครัฐหรือไม รวมทั้ง
ไดพัฒนาระบบการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการประเมินสมรรถนะ และเพิ่มการ
ประเมินในรูปแบบอื่น เชน การใชบุคคลอางอิง การประเมินประสบการณในการคัดเลือก
ขาราชการ เพื่อใหไดบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด 

5.2 ดานการพัฒนา แผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ก.พ. จัดทําขึ้นโดยอาศัย
รูปแบบของการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ คือ การพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยแนวคิด “วงจรการ
เรียนรู” (learning loop) การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องตามแผนเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรโยดยึดสมรรถนะเปนหลัก ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรแบบดังกลาวนี้จะ
ถูกกําหนดขึ้นจากยุทธศาสตรของหนวยงานเพื่อใหการพัฒนาสมรรถนะของคนและขององคกรไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ส่ิงจําเปนในการฝกอบรม คือ ชุดของพฤติกรรมในการทํางานที่แสดงถึง
สมรรถนะที่ตองการในการจัดฝกอบรม และตองมีวิธีการทดสอบเพื่อใหทราบวาบุคลากรมี
สมรรถนะอยูในระดับใด และใครที่ตองการการพัฒนาสมรรถนะใหมากขึ้น โดยมีการจัดหลักสูตร
และการติดตามประเมินผลดวย 

5.3 ดานการบริหารผลงาน  โดยกระบวนการบริหารผลงานจะเริ่มตั้งแต การ
มอบหมายงาน  การกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัด การติดตามผล การพัฒนาสมรรถนะ  การ
ประเมินผลงาน และการใหรางวัล ซ่ึงสมรรถนะจะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในมาตรฐานการ
กําหนดตําแหนง จะมีการกําหนดพฤติกรรมที่ตองการในพจนานุกรมสมรรถนะ และเมื่อมีการ
ประเมินพฤติกรรมในการทํางานก็ตองมีการจายคาตอบแทนใหสอดรับซึ่งจะชวยเสริมแรงใหเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงคขึ้น เปนวงจรตอเนื่องในการบริหารผลงาน 
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สาระความรู และสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 
 1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
 สาระความรู 
 1 หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา 
 2 ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
 3 การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 
 4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
 5 บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป 
ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
 2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 
 3 สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 
 4 สามารถจัดองคกรโครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 
 2. การวางแผนการศึกษา 
 สาระความรู 
 1 พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัดการศึกษา 
 2 ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
 3 การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
 4 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5 การพัฒนานโยบายการศึกษา 
 6 การประเมินนโยบายการศึกษา 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา 
 2 สามารถกําหนดนโยบายวางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม 
และส่ิงแวดลอม 
 4 สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
 5 สามารถติดตามประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 
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 3. การบริหารดานวิชาการ 
 สาระความรู 
 1 การบริหารจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 2 หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 3 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
 4 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
 5 กลยุทธการนิเทศการศึกษา 
 6 การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
 7 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
 8 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 9 สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถบริหารจัดการการเรียนรู 
 2 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 3 สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
 4 สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
 4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
 สาระความรู 
 1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
 2 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 3 เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2 สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
 3 สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4 สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 
 5. การบริหารงานบุคคล 
 สาระความรู 
 หลักการบริหารงานบุคคล 
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 สมรรถนะ 
 1 สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน    
 2 สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ     
 3 สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4 สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 5 สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 6. การบริหารกิจการนักเรียน 
 สาระความรู 
 1 คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 2 ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 3 การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 
 2 สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 
 3 สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ 
 4 สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 
 7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 สาระความรู 
 1 หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2 องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3 มาตรฐานการศึกษา 
 4 การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 5 บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 2 สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 3 สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน 
ภายนอก 
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 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระความรู 
 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยาง 
เหมาะสม 
 2 สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 3 สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
 สาระความรู 
 1 หลักการประชาสัมพันธ 
 2 กลยุทธการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 สมรรถนะ 
 1 สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
 2 สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน 
 3 สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
 4 สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการ 
เขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
 5 สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 
 10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
 สาระความรู 
 1 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
 2 จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 3 การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
 4 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (good governance) 
 สมรรถนะ 
 1 เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
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 3 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม19 
 
การบริหารบุคคลโดยยึดสมรรถนะ (competency approach) 
 การบริหารงานบุคคลโดยยึดสมรรถนะ เปนเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงาน
(performance management) ประเภทหนึ่ง มีจุดหมายสูงสุด คือ ทําอยางไรองคกรจึงจะสามารถดึง
ศักยภาพและความสามารถที่ซอนอยูภายในตัวบุคลากรมาใชในเชิงการเพิ่มผลผลิต หรือผลสําเร็จ
ของงาน ภายใตหลักการผลประโยชนขององคกรและบุคลากร (mutual benefits) แบบจําแนก
ความสามารถ (equal pay for equal work) “ใหผลตอบแทนตามผลงาน”20 

 1. การเชื่อมโยงระบบความสามารถเชิงสมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(competency based human resource management) 
 เราสามารถพัฒนาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะใหสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของบุคคล 
หนวยงานและองคกรได เพราะกระบวนการพัฒนาดังกลาวก็คือ กระบวนการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่เปนวิทยาศาสตรและเปนรูปธรรม ไมผูกติดกับความรูสึกตอไปอีก ผลผลิตที่เกิดจาก
สมรรถนะของบุคคลที่ถูกพัฒนา จะสามารถใชไดกับการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรในทุก
มิติ ทั้งการสรรหา การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนงและ
การแตงตั้ง รวมถึงการจายคาตอบแทนดวยหลักการและเทคนิคการพัฒนาความสามารถเชิง
สมรรถนะกอนจะมีการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ หนวยงานจะตองกําหนดตัวแบบ
ความสามารถเชิงสมรรถนะ (competency model) กอน เพื่อจะไดรูถึงสวนที่เหมาะสมของ
ความสามารถเชิงสมรรถนะของหนวยงานซึ่งจะอธิบายถึง ความรู ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรม
และคุณลักษณะที่สําคัญของบุคลากร ที่จะทําใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของหนวยงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ โดยทั่วไปนิยมสรางตัวแบบสมรรถนะดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก (core competencies) หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะที่บุคลากรทุกคนใน
หนวยงานตองมี เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานใหองคกรบรรลุความสําเร็จ 
 2. สมรรถนะเฉพาะงาน (functional competencies) หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่ง ที่ตองมีเปนพิเศษเฉพาะงานนั้น ๆ เพื่อใหสามารถทํางานใน

                                                 
19สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22.  
20ประกอบ กุลเกลี้ยง, การบริหารบุคคลโดยยึดสมรรถนะ [Online], accessed Accessed 9 

April 2010. Available from  http://gotoknow.org/blog/ pakob/29085?class=yuimenuitemlabel 
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ดานนั้นสําเร็จตามที่ตองการ บางครั้งอาจเรียกสมรรถนะดานเทคนิค (technical competencies) หรือ
สมรรถนะในตําแหนงงานนั่นเอง 
 2. วิธีการกําหนดและคัดสรรสมรรถนะของบุคลากร มีขอที่ควรคํานึงถึงในการดําเนินการ 
เปนลําดับดังนี้ 
 1. การวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และกลยุทธขององคกร 
 2. การระบุความสามารถหลักขององคกร (ความสามารถของคนและงานที่ทํา) 
  2.1 พิจารณาจากความสามารถขององคกร 
  2.2 พิจารณาจากบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน 
  2.3 พิจารณาจากเปาหมาย พันธกิจ และกลยุทธหนวยงาน 
 3. การกําหนดสมรรถนะหลัก (core competencies) ใชการจัดลําดับความสําคัญ 
(hierarchy of competencies) จากเกณฑหัวขอที่ตอบสนองตอความสําเร็จขององคกรในปจจุบันและ
ในอนาคต ดังนี้ 
  3.1 สําคัญที่สุด (the most importance) 
  3.2 มีผลกระทบตอองคกรมากที่สุด (the organization impact) 
 4. การกําหนดสมรรถนะเฉพาะตําแหนง (functional competencies) จะเกี่ยวของกัน 
  4.1 พิจารณาจากวิสัยทัศน และพันธกิจหนวยงานนั้น 
  4.2 พิจารณาวาเปนปจจัยที่สรางใหเกิดความสําเร็จ 
  4.3 พิจารณาวาเปนตัวขับเคลื่อนใหพันธกิจบรรลุผล 
  4.4 พิจารณาวาสําคัญและมีผลกระทบตอความสําเร็จงานนั้นๆ จาก สูง กลาง ต่ํา 
  
หลักในการจัดระดับสมรรถนะ (Competency Level) 

 ในการจัดโครงสรางองคกรแบบระนาบ (flat organization) มีรูปแบบ (pattern) ในการ
จัดระบบความสามารถของตําแหนงตาง ๆ อยู 3 รูปแบบ คือ 
 1. จัดแบบ 6 ระดับ เรียงจากสูง - ต่ํา ดังนี้ (ของ ก.พ. ใหม) 
 ระดับ 6 ระดับกลยุทธ (strategize) 
 ระดับ 5 ระดับเชี่ยวชาญ (expert) 
 ระดับ 4 ระดับการนํา (lead) 
 ระดับ 3 ระดับกํากับ (supervise) 
 ระดับ 2 ระดับประยุกตใช (apply) 
 ระดับ 1 ระดับเริ่มแรก (beginner) 
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 2. จัดแบบ 5 ระดับ เรียงจากสูง – ต่ํา ดังนี้ 
 ระดับ 5 ระดับกลยุทธ (strategize) 
 ระดับ 4 ระดับชํานาญ (master) 
 ระดับ 3 ระดับกํากับ (supervise) 
 ระดับ 2 ระดับประยุกตใช (apply) 
 ระดับ 1 ระดับเริ่มแรก ( beginner) 
 3. จัดแบบ 4 ระดับ เรียงจากสูง – ต่ํา ดังนี้ 
 ระดับ 4 ระดับการนํา (lead) 
 ระดับ 3 ระดับชํานาญ (master) 
 ระดับ 2 ระดับประยุกตใช (apply) 
 ระดับ 1 ระดับเริ่มแรก (beginner) 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 มีที่ตั้ง สํานักงานที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองตาสาม อําเภออูทอง ถนนสายอูทอง – สุพรรณบุรี 
มีเขตบริการ พื้นที่ควบคุมดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 อําเภอไดแก อําเภอดอนเจดีย อําเภออูทอง 
อําเภอสองพี่นอง มีโรงเรียนทั้งสิ้น 149 โรง อําเภอดอนเจดีย 30 โรง อําเภออูทอง 58 โรง อําเภอสองพี่
นอง 61โรง มีโรงเรียนขนาดเล็ก 54 โรง แยกเปนอําเภอไดแก อําเภอดอนเจดีย 16 โรง อําเภออูทอง 20 
โรง อําเภอสองพี่นอง 18 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 61 โรง แยกเปนอําเภอไดแก อําเภอดอนเจดีย 9 โรง 
อําเภออูทอง 25โรง อําเภอสองพี่นอง 27 โรง และมีโรงเรียนขนาดใหญ 34 โรง แยกเปนอําเภอ ไดแก 
อําเภอดอนเจดีย 5 โรง อําเภออูทอง 13 โรง อําเภอสองพี่นอง 16 โรง 
 
วิสัยทัศน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และพัฒนาสูความเปนเลิศ ภายในป 2551 โดย
เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ระบบเครือขาย การจัดการความรู การวิจัยและพัฒนา และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่ทันสมัย 
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พันธกิจ 
 จัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่ใหทั่วถึง มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ และพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยใชเครือขาย การจัดการความรู การวิจัยและ
พัฒนา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคน 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาชาติ และมุงสูความเปนเลิศ 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
เปาประสงค 
 1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมตามสิทธิและศักยภาพ 
 2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 และสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยในประเทศ 

พัชมณ เทยีนศรี ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบรีุ ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหาร
จัดการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบคุคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปอยูในระดบัมากทุกดาน21  
 ขุนวัง ณุวงศศรี ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวาโดยรวมอยู

                                                 
21พัชมณ เทยีนศรี, “สมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบรีุ” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 72.  
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ในระดับมาก 2. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวาโดยรวมไมแตกตางกัน 3. สมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามประสบการณ
พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0522 
 ยิ่งยศ พละเลิศ ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คือ ควรพัฒนาใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้ การศึกษาตอสาขาการบริการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานตาง ๆ การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบที่ประสบความสําเร็จ การศึกษากฎหมาย 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ การวางแผนการทํางาน การมอบหมายงาน การนิเทศติดตาม
และประเมินการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางาน การสรางความสัมพันธกับชุมชน ทักษะการ
ส่ือสาร การประสานงาน การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การกลาตัดสินใจ การสรางขวัญและกําลังใจ
แกผูรวมงาน23 

จีรศักดิ์ จะยันรัมย ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ
ระบบประกนัคุณภาพ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสระแกว พบวา สมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในจงัหวัดสระแกว ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดบัมาก24 

ยุพิน สุขมา ไดทําการวจิัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 พบวา 1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหาร

                                                 
22ขุนวัง ณวุงศศรี, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2” (ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฎสุรินทร, 2550), 110-112. 

23ยิ่งยศ พละเลิศ, “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 60. 

24จีรศักดิ์ จะยนัรัมย, “สมรรถนะของผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสระแกว” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 81. 
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สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก 
เขต 2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน25 

พรพิศ อินทะสุระ ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากในทกุดาน โดยดานการมีวสัิยทศัน 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร และดานการ
ส่ือสารและการจูงใจ ตามลําดับ26  
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 ทอมพสัน (Thompson) ไดศึกษาและสรุปผลการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
วา การประเมินผูบริหารศึกษาดําเนินการไดยาก เนื่องจากแตละสถานศึกษามีความแตกตางตาม
สภาพแวดลอม บริบทของชุมชน สังคม จากผลการศึกษาเขาเสนอวา การประเมินสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนกระบวนการตอเนื่อง มากกวา ใชการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา หรือการรายงานเหตุการณ กิจกรรม โครงการ การประเมิน ควรมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูลที่หลากหลาย (multiple sources) และควรมีการแจงผลการ
ประเมินใหผูบริหารทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ27 
 อิธ (Eith) ศึกษาบทบาท วิสัยทัศนและสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาในศตวรรษ ที่ 21 ใน
วิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา จํานวน 25 คน โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ผล

                                                 
25ยุพิน สุขมา, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก 

เขต 2” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 83-85. 

26พรพิศ อินทะสุระ, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต 5” (ปริญญานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 
2551), 74. 

27John Thompson, “Strategic Competency and Measured Performance Outcomes” : 
Journal of Workplace Learning 10, 5 (1998) : 219-231. 
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การศึกษาพบวา หัวหนาภาควิชามีวิสัยทัศน 3 ประการคือ 1) การสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
2) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และ 3) การปรับปรุงการสนับสนุนองคการ ในดานบทบาท
พบวามี 3 บทบาท คือ 1) การแสดงบทบาทการเปนทีม 2) การใหบริการ 3) การเปนผูนําหรือ
ผูจัดการ สวนในดานสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาในศตวรรษ ที่ 21 ในวิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐ
โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา พบวาหัวหนาภาควิชาในอนาคตตองมีสมรรถนะ 4 ดาน ดังนี้ 1) การสราง
สัมพันธภาพ 2) การสรางนวัตกรรม 3) การจัดหาทรัพยาการสนับสนุนในการทํางาน 4) การนําและ
การจัดการ28 
 

สรุป 
 

การบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล ดังเจตนารมณของการจัด
การศึกษานั้น จําเปนที่จะตองอาศัยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
โรงเรียน เพราะผูบริหารโรงเรียนนอกจากจะตองบริหารงานตามบทบาทหนาที่ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงแลว ยังจําเปนตองเปนผูมีสมรรถนะในการบริหารงานอีกดวย ซ่ึงสมรรถนะ หมายถึง 
สมรรถนะหรือขีดความสามารถ (competency) หมายถึง ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และ
คุณลักษณะของบุคคล (attributes) ซ่ึงบุคคลนั้นจะแสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางาน
ที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคล และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อันจะสงผลให
เกิดความสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานที่องคการไดกําหนดเอาไว สมรรถนะสามารถ
แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (core competency) ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่พนักงาน
ทุกคนในองคการจําเปนตองมี ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุเปาหมายขององคการ อาทิ 
ความรอบรูเกี่ยวกับองคการ ความซื่อสัตย ความใฝรู และความรับผิดชอบ เปนตน อีกประเภทหนึ่ง
คือสมรรถนะตามสายงาน (functional competency) ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงตางๆ ควรมีเพื่อใหงานสําเร็จและไดผลลัพธตามที่ตองการ ซ่ึงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารนั้น ไดแก 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) การวางแผนการศึกษา 3) การ
บริหารดานวิชาการ 4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 5) การบริหารงาน
บุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการ

                                                 
28Gary Lee Eith. “Visions, roles and competencies of the 21st century community college 

continuing education department head” (Ed.D. dissertation, Columbia University Teachers 
College, 2002), abstract. 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 10) คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา การที่ผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะในการบริหารงานดังกลาว 
จะทําใหเกิดภารกิจไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในเวลาอันรวดเร็ว เปนการ
พัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนคุณภาพ และมีความสามารถในการแขงขันสูง ตลอดจนเปนที่ยอมรับ
ของสาธารณชนตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 3) แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใชผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) รวมทั้งสิ้น 149 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา จากแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตอนทายของแบบสอบถามเปน
คําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในการดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 
 เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของการ
วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนของการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอความเห็นจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนขั้นตอนของการกําหนดปญหา วรรณกรรมที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสาร 
ทางวิชาการ ขอมูลขาวสาร รายงานการวิจัยตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ แลวนําขอมูล
ที่ไดมาจัดทําโครงการ และเสนอขอความเห็นชอบการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูลและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทดลองใช และปรับปรุงแกไขขอบกพรองของ
เครื่องมือและนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด ณ แหลงขอมูลที่เปนตัวอยางของการวิจัย
คร้ังนี้ แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง และวิเคราะหขอมูล 
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 ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติหัวของานวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย 
ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
สถิติที่ใชในการวิจัย รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยแบบ 
กลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one-shot , non-experimental case 
studies) ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
   S หมายถึง  ประชากรที่ใหขอมูล 
   X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
   O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการวิจัย 
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ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวนทั้งส้ิน 149 คน ตามขนาดโรงเรียนโดยใชเกณฑการแบงขนาด
โรงเรียน ดังนี้ 
  โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไมเกิน 120 คน 
  โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต  121 – 300 คน 
  โรงเรียนขนาดใหญ มีนักเรียนตั้งแต  301 คนขึ้นไป 
 จากการแบงขนาดโรงเรียน ไดจํานวนผูใหขอมูลจําแนกตามขนาดของโรงเรียน รวมผูให
ขอมูลทั้งส้ิน 149 คน ดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 จํานวนประชากร จําแนกตามอําเภอและขนาดโรงเรียน 

ประชากร                        โรงเรียน 
 
    อําเภอ 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียน
ขนาดกลาง 

โรงเรียน
ขนาดใหญ 

รวม 

1. อูทอง 
2. สองพี่นอง 
3. ดอนเจดีย 

20 
18 
16 

25 
27 
9 

13 
16 
5 

58 
61 
30 

รวม 54 61 34 149 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใชศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ประกอบดวย เพศ  
อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่   ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน และ
ตําแหนงหนาที่  

2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จากแนวคิดของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ประกอบดวยสมรรถนะ 10 ดาน คือ 

2.1 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใช
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ในการบริหารการศึกษา สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการ
การศึกษา สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา สามารถจัดองคกรโครงสรางการ
บริหาร และกําหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 

2.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา สามารถกําหนดนโยบายวางแผนการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุง
ใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ สามารถติดตามประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

2.3 การบริหารดานวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถบริหาร
จัดการการเรียนรู สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา สามารถสงเสริมใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

2.4 การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนรู 

2.5 การบริหารงานบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถสรรหา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถใหคําปรึกษา
และแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

2.6 การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
บริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 
สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ สามารถสงเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 

2.7 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
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2.8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
ความสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

2.9 การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน สามารถใชยุทธศาสตรที่
เหมาะสมในการประชาสัมพันธ สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดย
มีเปาหมายในการ เขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม สามารถระดม
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 

2.10 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ รายละเอียดของ
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้จํานวน  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพสวนตัวของผูใหขอมูล มีลักษณะเปน
แบบตัวเลือกที่กําหนดไวใหเปนตัวเลือก (forced choice) จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ  อายุ อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่   ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน และตําแหนง
หนาที่  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จากแนวคิดของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา โดยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ แลว
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงใหสอดคลองกับการใชประเมินสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซ่ึงประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 55 ขอ วัด
สมรรถนะผูบริหาร 10 ดาน คือ 
 1 ความสําเร็จของงาน    จํานวน 6 ขอ คือ ขอ 1-6 
 2 การไดรับการยอมรับนับถือ   จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 7-11 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

 3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 12-16 
 4 ความรับผิดชอบ    จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 17-21 
 5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน  จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 22-26 
 6 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 27-31 
 7 นโยบายและการบริหารงานขององคการ จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 32-36 
 8 วิธีการปกครองบังคับบัญชา   จํานวน 4 ขอ คือ ขอ 37-40 
 9 สภาพการทํางาน     จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 41-45 
 10 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา   จํานวน 10 ขอ คือ ขอ 46-55 

ลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 
ของไลเคิรท (Likert’s Five Rating Scale)1 โดยผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของแตละระดับเปน
ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง   สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด  
มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน  

ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับมาก 
มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 
มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับนอย 
มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับนอยที่สุด 
มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุ รี 
 เขต 2  
   
 
 

                                                 
1 Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการศึกษาพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร

, 114-115. 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ซ่ึงเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 
 ขั้นที่ 2 นําผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม แลวนําไปปรึกษาอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
จํานวน 5 คน โดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยกระจาย
สถานศึกษาใหครบ 3 ขนาด ๆ ละ 10 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 30 โรงเรียน 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเที่ยง (reliability) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient)2 ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.961 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร เพื่อ
ดําเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหออกหนังสือขอความรวมมือ
ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ใหแจงไปยังผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารแตละโรงเรียน 

2. ผูวิจัยนําหนังสือที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ออกให สงไปยัง
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แตละคน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 
 
 

                                                 
2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 

Row Publish, 1974), 161. 
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การวิเคราะหขอมูล  
 เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อดําเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  
 2. นําแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน 
 3. ลงรหัสขอมูล นําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (frequency) และรอยละ 
(percentage) 

2. การวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ใชคาเฉลี่ย ( µ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )  
 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ประชากร 

4. การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ขอมูลที่ไดจากคําถามปลายเปด  
 

สรุป 
 
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ

1) สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน    
3) แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โดยใชผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนหนวยวิเคราะห 
(unit of analysis) รวมทั้งส้ิน 149 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
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สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา จากแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตอนทายของแบบสอบถามเปน
คําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( µ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา” 
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 
2  ที่เปนประชากรของการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด จํานวน 149 ฉบับ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มา ครบทั้ง 149 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2  

 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 149 คน เพื่อแยกพิจารณา เพศ  อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่   ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน และตําแหนงหนาที่ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 5  แสดง ความถี่ รอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

(N = 149) 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ รอยละ 
1. เพศ 
             ชาย 
 หญิง 

 
130 
19 

 
87.25 
12.75 

รวม 149 100.00 
2. อายุ 
 นอยกวา 30 ป          
 31-40 ป 
 41-50 ป                  
 51 ป ขึ้นไป 

 
1 
1 

63 
84 

 
0.67 
0.67 

42.28 
56.38 

รวม 149 100.00 
3. อายุราชการ 
             นอยกวา 10 ป         
             10 - 20 ป 
              21-30 ป                  
  มากกวา 30 ป 

 
1 

27 
78 
43 

 
0.67 

18.12 
52.35 
28.86 

รวม 149 100.00 
4. ระดับการศกึษา 
 ต่ํากวาปริญญาตรี    
 ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี 

 
- 

79 
70 

 
- 

53.02 
46.98 

รวม 149 100.00 
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ตารางที่ 5  (ตอ)               (N = 149) 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ รอยละ 

5. ตําแหนงหนาที่ 
 ผูอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการ            
 ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 ผูอํานวยการสถานศึกษาเชีย่วชาญ      
 ผูอํานวยการสถานศึกษาเชีย่วชาญพิเศษ 

 
29 

118 
2 
- 

 
19.46 
79.19 
1.35 

- 
รวม 149 100.00 

6.  ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  
 นอยกวา 1 ป           
   1- 5 ป 
 6-10 ป                   
 มากกวา 10 ป 

 
3 

24 
22 

100 

 
2.01 

16.11 
14.77 
67.11 

รวม 149 100.00 
7. ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก     (นักเรียนต่ํากวา 121 คน) 
 ขนาดกลาง   (นักเรียนตั้งแต  121-300  คน) 
 ขนาดใหญ   (นักเรียนเกนิ 300  คน ) 

 
54 
61 
34 

 
36.24 
40.94 
22.82 

รวม 149 100.00 
 
     จากตารางที่ 5 แสดงวาสถานภาพของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมสวนใหญเปนเพศชาย  
คิดเปนรอยละ  87.25 รองลงมาเพศหญิงรอยละ 12.75 สวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไปมากที่สุดรอยละ 
56.38 รองลงมา 41-50 ปรอยละ 42.28 ในขณะที่อายุราชการของผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีอายุ
ราชการ 21-30 ปมากที่สุด รอยละ 52.35 รองลงมา มากกวา 30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 53.02 และระดับปริญญาโทรอยละ 49.98  ตําแหนงหนาที่เปน
ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ มากที่สุด รอยละ  79.19 รองลงมาผูอํานวยการ
สถานศึกษาชํานาญการ รอยละ 19.46 และผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ รอยละ 1.35   
ประสบการณการทํางานในตําแหนงสวนใหญมีประสบการณมากกวา 10 ป รอยละ 67.11 รองลงมา 
1-5 ป รอยละ 16.11 สวนขนาดของสถานศึกษานั้นสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลางรอยละ 
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40.94 รองลงมาสถานศึกษาขนาดเล็ก รอยละ 36.24 และสถานศึกษาขนาดใหญรอยละ 22.82 
ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2 สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 
ตารางที่ 6 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                  เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวม  

              (N = 149) 
สมรรถนะผูบริหาร µ  σ  

1. ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3.87 0.55 
2. การวางแผนการศึกษา 3.84 0.54 
3. การบริหารดานวิชาการ 3.66 0.52 
4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ 3.78 0.55 
5. หลักการบรหิารงานบุคคล 3.77 0.56 
6. การบริหารกิจการนกัเรียน 3.87 0.57 
7. การประกันคุณภาพการศกึษา 3.86 0.44 
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.79 0.60 
9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 3.84 0.53 
10. คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา            4.02 0.56 

รวม 3.77 0.45 
 
 จากตารางที่ 6 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมมีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.77 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.45 (µ = 3.77, σ = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 10 ดาน 
สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา (µ = 4.02, σ  = 0.56) ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  และดานการ
บริหารกิจการนักเรียน (µ = 3.87, σ = 0.55, 0.57) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 3.86, 
σ = 0.44) ดานการวางแผนการศึกษา  และดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ
ชุมชน(µ = 3.84, σ = 0.54, 0.53) ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (µ = 3.79, σ = 
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0.60) ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ (µ = 3.78, σ = 0.55) หลักการ
บริหารงานบุคคล (µ = 3.77, σ = 0.56) และลําดับสุดทาย คือ ดานการบริหารดานวิชาการ (µ = 
3.66, σ = 0.52)                                                                                                                                                              
 
ตารางที่ 7 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                  เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 

     (N = 149) 
1. สมรรถนะผูบริหาร 

ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา µ  σ  

1. สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 

 
3.96 

 
0.85 

2. สามารถสังเคราะหและสรางองคความรูในการบริหาร           
จัดการศึกษา 

 
3.71 

 
0.78 

3. สามารถกําหนดวิสัยทัศน 3.85 0.85 
4. สามารถกําหนดเปาประสงคของสถานศึกษาไดชัดเจน 3.91 0.89 
5. สามารถจัดองคกรโครงสรางการบริหาร 3.92 0.90 
6. สามารถกําหนดภารกิจของครูและบุลากรทางการศึกษาได 
เหมาะสม 

 
3.89 

 
0.88 

รวม 3.87 0.55 
 
    จากตารางที่ 7 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
โดยรวม มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.55 (µ = 3.87, 
σ = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ 
สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการ
บริหารการศึกษา (µ = 3.96, σ = 0.85) รองลงมา คือ สามารถจัดองคกรโครงสรางการบริหาร 
(µ = 3.92, σ = 0.90) ลําดับที่สาม คือ สามารถกําหนดเปาประสงคของสถานศึกษาไดชัดเจน 
(µ = 3.91, σ = 0.89) สวนลําดับสุดทาย คือ สามารถสังเคราะหและสรางองคความรูในการ
บริหารจัดการศึกษา (µ = 3.71, σ = 0.78) 
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ตารางที่ 8 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                  เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการวางแผนการศึกษา 

              (N = 149) 
2. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานการวางแผนการศึกษา µ  σ  

1. สามารถวิเคราะหขอมูลเพือ่จัดทํานโยบายทางการศึกษา 3.91 0.76 
2. สามารถกําหนดนโยบาย/วางแผนการดาํเนินงานและประเมิน 
    คุณภาพการจัดการศึกษา 

 
3.74 

 
0.72 

3. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่มุงใหเกดิผลดี    
    คุมคาตอการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม 

 
3.74 

 
0.86 

4. สามารถนําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ 3.83 0.84 
5. สามารถติดตามประเมิน  และรายงานผลการจัดการศกึษา 3.97 0.79 

รวม 3.84 0.54 
 
 จากตารางที่ 8 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการวางแผนการศึกษาโดยรวม มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.54 (µ = 3.84, σ = 0.54) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลีย่จากมากไปนอยสามลาํดับแรก คือ สามารถติดตาม
ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา (µ = 3.97, σ = 0.79) สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา
นโยบายทางการศึกษา (µ = 3.91, σ = 0.76) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
(µ = 3.83, σ = 0.84) สวนลําดับสุดทายคือ สามารถกําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนนิงานและ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี 
คุมคาตอการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม (µ = 3.74, σ = 0.72, 0.86) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

63

ตารางที่ 9 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                  เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารดานวิชาการ 

              (N = 149) 
3. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานการบริหารดานวชิาการ µ  σ  

1. สามารถบริหารการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 3.93 0.81 
2. สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.62 0.69 
3. สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูแกบุคลากรใน              
    สถานศึกษา 

 
3.67 

 
0.77 

4. สามารถสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดั 
    การเรียนรูแกบุคลากร 

 
3.45 

 
0.81 

5. สามารถนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
3.62 

 
0.83 

รวม 3.66 0.52 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารดานวิชาการโดยรวม มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.52 (µ  = 3.66, σ = 0.52) ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สามารถบริหาร
การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (µ = 3.93, σ = 0.81) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู
แกบุคลากรในสถานศึกษา (µ = 3.67, σ = 0.77) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (µ = 3.62, σ = 0.69, 0.83) สวน
ลําดับสุดทายคือ สามารถสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูแกบุคลากร ( µ = 
3.45, σ = 0.81) 
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ตารางที่ 10 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และ 
         อาคารสถานที่ 

              (N = 149) 
4. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานการบริหารดานธุรการ การเงนิ พัสด ุและอาคารสถานที่ µ  σ  

1. สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.89 0.83 
2. สามารถจัดการงบประมาณในโรงเรยีนไดอยางถูกตองและ

เปนระบบ 
 

3.56 
 

0.92 
3. ยึดหลักการประหยดัในการปฏิบัติงาน 3.91 0.83 
4. สามารถวางระบบการบริหารและจดัทรพัยากรในสถานศึกษา   
    ใหมีประสทิธิภาพ 

 
3.78 

 
0.83 

5. สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการเรียนรู  3.77 0.84 
รวม 3.78 0.55 

 
 จากตารางที ่ 10 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และ
อาคารสถานที่โดยรวม มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.78 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.55 
(µ = 3.78, σ = 0.55) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ สามารถเรยีงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสาม
ลําดับแรก คือ ยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน (µ = 3.91, σ = 0.83) สามารถจัดระบบงาน
สารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ (µ = 3.89, σ = 0.83) สามารถวางระบบการบริหารและจัด
ทรัพยากรในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  (µ = 3.78, σ = 0.83) สวนลําดับสุดทายคือ สามารถ
จัดการงบประมาณในโรงเรยีนไดอยางถูกตองและเปนระบบ (µ = 3.56, σ = 0.92) 
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ตารางที่ 11 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักการบริหารงานบุคคล  

             (N = 149) 
5. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานหลักบริหารงานบุคคล µ  σ  

1. สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 3.61 1.00 
2. สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบ 3.67 0.87 
3. สามารถพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติ    
    หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.70 

 
0.80 

4. สามารถเสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรใน   
    สถานศึกษา 

 
3.93 

 
0.79 

5. สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครู 
    และบุคลากรในสถานศึกษา 

 
3.91 

 
0.79 

รวม 3.77 0.56 
 
 จากตารางที ่ 11 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักบริหารงานบุคคลโดยรวม มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.77 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.56 (µ = 3.77, σ = 0.56) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สามารถ
เสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา (µ = 3.93, σ = 0.79) สามารถให
คําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศกึษา (µ = 3.91, σ = 0.79) 
และสามารถพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (µ = 
3.70, σ = 0.80) สวนลําดับสุดทายคือ สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 
(µ = 3.61, σ = 1.00) 
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ตารางที่ 12 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารกิจการนักเรียน  

             (N = 149) 
6. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานการบริหารกิจการนักเรียน µ  σ  

1. สามารถบริหารจัดการใหเกิดกจิกรรมการพัฒนาผูเรียน 3.91 0.78 
2. สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการดานตางๆ แก
ผูเรียน 

 
3.87 

 
0.79 

3. สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่พัฒนาศักยภาพ 
    ผูเรียนในดานตางๆ 

 
3.77 

 
0.82 

4. สามารถสนับสนุนชวยเหลือนักเรียนทีด่อยโอกาสทาง 
    การศึกษา 

 
3.81 

 
0.84 

5. สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามคัคี
ในหมูคณะ 

 
4.01 

 
0.81 

รวม 3.87 0.57 
 
    จากตารางที ่ 12 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบรหิารกิจการนกัเรียนโดยรวม มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.57 (µ = 3.87, σ = 
0.57) เมื่อพจิารณาเปนรายขอสามารถเรยีงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดบัแรก คือ 
สามารถสงเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ (µ = 4.01, σ = 0.81) 
สามารถบริหารจัดการใหเกดิกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน (µ = 3.91, σ = 0.78) และสามารถ
บริหารจัดการใหเกิดงานบรกิารดานตางๆ  แกผูเรียน (µ = 3.87, σ = 0.79) สวนลําดับสุดทาย 
คือ สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศกัยภาพผูเรียนในดานตางๆ (µ = 3.77, 
σ = 0.82) 
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ตารางที่ 13 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

             (N = 149) 
7. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา µ  σ  

1. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 3.99 0.73 
2. สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษา 3.82 0.70 
3. สามารถประเมินผลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพและ 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
3.84 

 
0.75 

4. สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป 3.84 0.83 
5. สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการ 
    ประเมินภายนอก 

 
3.83 

 
0.85 

รวม 3.86 0.53 
 
 จากตารางที่ 13 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.53 (µ  = 3.86, σ = 0.53) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ  สามารถ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  (µ  = 3.99, σ = 0.73) สามารถจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจําป และสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  และ ( µ  = 3.84, σ = 0.83, 0.75) สามารถจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ( µ  = 3.83, σ = 0.85) สวนลําดับสุดทาย คือ 
สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (µ = 3.82, σ = 0.70) 
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ตารางที่ 14 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารเทคโนโลยี 

             (N = 149) 
8. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานการบริหารเทคโนโลย ี µ  σ  

1. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ 
    ปฏิบัติงาน 3.75 0.83 
2. สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ 
    ปฏิบัติงาน 3.88 0.74 
3. สามารถนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
    ปรับปรุงการบริหารจัดการ 3.62 0.90 
4. สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
    การศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษา 3.92 0.83 

รวม 3.79 0.60 
 
 จากตารางที ่ 14 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบรหิารเทคโนโลยีโดยรวม มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.79 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.60 (µ = 3.79, σ = 0.60) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลีย่จากมากไปนอยสามลาํดับแรก คือ สามารถสงเสริม
สนับสนุนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษา (µ = 3.92, σ = 
0.83) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (µ = 3.88, σ = 
0.74) และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ( µ = 3.75, σ = 
0.83) สวนลําดับสุดทาย คอื สามารถนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง
การบริหารจัดการ (µ = 3.62, σ = 0.90) 
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ตารางที่ 15 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและ 
                    ความสัมพันธชุมชน 

             (N = 149) 
9. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานการบริหารการประชาสมัพันธและความสัมพนัธชุมชน µ  σ  

1. สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และ 
    บุคลากรในสถานศึกษา 3.97 0.76 
2. สามารถเผยแพรความรู ขาวสารและกจิกรรมของสถานศึกษา 
     ไปสูชุมชน 3.77 0.80 
3. สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ          3.83 0.81 
4. สามารถสรางกิจกรรมเพือ่พัฒนาความสัมพันธอันดีกบัชุมชน 
    โดยมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือชุมชน  และเปดโอกาสใหชุมชน 
    เขามามีสวนรวม 3.93 0.85 
5. สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริม  
    การจัดการศึกษา                                                             3.70 0.88 

รวม 3.84 0.53 
 
 จากตารางที ่ 15 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบรหิารเทคโนโลยีโดยรวม มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.53 (µ = 3.84, σ = 0.53) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลีย่จากมากไปนอยสามลาํดับแรก คือ สามารถบริหาร
จัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา (µ = 3.97, σ = 0.76) สามารถ
สรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดกีับชุมชนโดยมีเปาหมายเพือ่ชวยเหลือชุมชน  และเปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ( µ = 3.93, σ = 0.85) และสามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม
ในการประชาสัมพันธ ( µ = 3.83, σ = 0.85) สวนลําดับสุดทาย คือ สามารถระดมทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศกึษา (µ = 3.70, σ = 0.88) 
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ตารางที่ 16 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                       เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร 

             (N = 149) 
10. สมรรถนะผูบริหาร  

ดานคณุธรรม จริยธรรมของผูบริหาร µ  σ  

1. สามารถปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 4.03 0.80 
2. สามารถปฏิบัติตนตามจรยาบรรณของวชิาชีพผูบริหาร 
    สถานศึกษา 

 
4.11 

 
0.81 

3. สามารถพัฒนาจริยธรรมของตนเองใหอยูในกรอบของ 
    คุณธรรม 

 
4.16 

 
0.81 

4. สามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปน 
    แบบอยางทีด่ีแกผูรวมงาน 

 
3.91 

 
0.87 

5. สามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมีคุณธรรมและ 
    จริยธรรมที่เหมาะสม 

 
3.98 

 
0.77 

6. สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามหลักเศรษฐกจิ 
    พอเพียง 

3.83 0.84 

7. เปนผูมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 4.11 0.86 
8. เปนผูมีมารยาทเปนทีย่อมรับของสังคม 4.07 0.83 
9. เปนผูประพฤติปฏิบัติตนที่ดี เปนแบบอยางของผูรวมงาน 
    และสังคม 

 
4.03 

 
0.72 

10. สามารถแกปญหาความประพฤติ  ดานคุณธรรม จริยธรรม  
      จรรยาบรรณของผูรวมงาน 

 
3.95 

 
0.84 

รวม 4.02 0.56 
 
 จากตารางที ่ 16 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารโดยรวม มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.56 (µ = 4.02,σ = 0.56) 
เมื่อพจิารณาเปนรายขอสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับแรก คือ สามารถ
พัฒนาจริยธรรมของตนเองใหอยูในกรอบของคุณธรรม ( µ  = 4.16,σ = 0.81) เปนผูมีความรัก
และความศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง และสามารถปฏิบัติตนตามจรยาบรรณของวชิาชีพผูบริหาร
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สถานศึกษา ( µ = 4.11 , σ = 0.81, 0.86)  และเปนผูมีมารยาทเปนทีย่อมรับของสังคม ( µ = 
4.07,σ = 0.83) สวนลําดับสุดทาย คือ สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (µ = 3.83,σ = 0.84) 
 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
ตารางที่ 17 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                     เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมจําแนกตามขนาดโรงเรียน  

 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

สมรรถนะผูบริหาร  
µ  σ  µ  σ  µ  σ  

1. ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3.74 0.46 3.92 0.49 4.00 0.72 
2. การวางแผนการศึกษา 3.68 0.48 3.85 0.42 4.07 0.71 
3. การบริหารดานวิชาการ 3.50 0.40 3.84 0.45 3.58 0.70 
4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและ 
    อาคารสถานที่ 

 
3.58 

 
0.51 

 
3.88 

 
0.44 3.92 0.70 

5. หลักการบรหิารงานบุคคล 3.48 0.44 3.89 0.45 3.99 0.70 
6. การบริหารกิจการนกัเรียน 3.69 0.49 3.88 0.41 4.15 0.78 
7. การประกันคุณภาพการศกึษา 3.65 0.45 3.91 0.41 4.12 0.69 
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.53 0.56 3.89 0.47 4.05 0.73 
9. การบริหารการประชาสัมพันธและ 
    ความสัมพันธชุมชน 

 
3.77 

 
0.43 

 
3.86 

 
0.51 3.91 0.67 

10. คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร 
      สถานศึกษา                                                

 
3.91 

 
0.49 

 
4.01 

 
0.46 4.21 0.76 

รวม 3.59 0.33 3.83 0.36 3.93 0.66 
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   จากตารางที่ 17 สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายดานเมื่อจําแนกตามขนาด
โรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.59 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.33 (µ  = 3.59,σ = 0.33) สวนภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง 
พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.83 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.36 (µ  
= 3.83,σ = 0.36) และภาพรวมของโรงเรยีนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มีคาเฉลีย่ (µ ) 
เทากับ 3.93 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.66 (µ  = 3.93,σ = 0.66) 
 ในดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
เล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.46 (µ = 3.74,σ = 
0.46) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.92 และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.49 (µ = 3.92,σ = 0.49) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
ใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.72 (µ = 4.00,σ = 
0.72)  
 ในดานการวางแผนการศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.68 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.48 (µ = 3.68,σ = 0.48) สวน
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.85 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.42 (µ = 3.85,σ = 0.42) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 4.07 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.71 (µ = 4.07,σ = 0.71) 
 ในดานการบรหิารดานวิชาการ พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.50 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.40 (µ = 3.50,σ = 0.40) สวน
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.45 (µ = 3.84,σ = 0.45) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.70 (µ = 3.58,σ = 0.70) 
 ในดานการบรหิารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.88 
(µ = 3.58,σ = 0.51) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.88 
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.44 (µ = 3.88,σ = 0.44) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.70 
(µ = 3.92,σ = 0.70) 
 ในดานหลักการบริหารงานบุคคล พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.48 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.44 (µ = 3.48,σ = 0.44) สวน
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.45 (µ = 3.89,σ = 0.45) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.99 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.70 (µ =3.99,σ = 0.70) 
 ในดานการบรหิารกิจการนักเรียน พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.69 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.49 (µ = 3.69,σ = 0.49) สวน
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.88 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.41 (µ = 3.88,σ = 0.41) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 4.15 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.78 (µ = 4.15,σ = 0.78) 
 ในดานการประกันคณุภาพการศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.45 (µ = 3.65,σ = 0.45) 
สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.41 (µ = 3.91,σ = 0.41) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.69 (µ = 4.12,σ = 0.69) 
 ในดานการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
เล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.53 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.56 (µ =3.53,σ = 
0.56) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.47 (µ = 3.89,σ = 0.47) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.05 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 4.05,σ = 0.73) 
 ในดานการบรหิารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชนพบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.43 
(µ =3.77,σ = 0.43) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.86 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.51 (µ = 3.86,σ = 0.51) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีน
ขนาดใหญ มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.91 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.67 (µ = 
3.91,σ = 0.67) 
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 ในดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.49 
(µ = 3.91,σ = 0.49) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.01 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.46 (µ = 4.01,σ = 0.46) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.76 
(µ = 4.21,σ = 0.76) 
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ตารางที่ 18 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานหลัก 
   และกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

1. สมรรถนะผูบริหาร  
ดานหลักและกระบวนการบรหิารการศึกษา 

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 3.93 0.77 4.08 0.84 3.79 0.98 
2. สามารถสังเคราะหและสรางองคความรู
ในการบริหารจัดการศึกษา 3.50 0.57 3.84 0.69 3.82 1.11 
3. สามารถกําหนดวิสัยทัศน 3.85 0.92 3.85 0.70 3.85 0.99 
4. สามารถกําหนดเปาประสงคของ
สถานศึกษาไดชัดเจน 3.81 0.95 3.93 0.81 4.03 0.94 
5. สามารถจัดองคกรโครงสรางการบริหาร 3.59 1.00 4.00 0.75 4.29 0.84 
6. สามารถกําหนดภารกิจของครูและบุลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

 
3.76 

 
0.85 

 
3.84 

 
0.88 

 
4.21 

 
0.88 

รวม 3.74 0.46 3.92 0.49 4.00 0.72 
  
 จากตารางที่ 18 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานหลักและกระบวนการ
บริหารการศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยปรากฏผลดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักและกระบวนการบริหาร
การศึกษา มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.46 (µ  = 
3.74,σ = 0.46) สวนภาพรวมของโรงเรยีนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชพีของคุรุสภา ดานหลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.92 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) 
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เทากับ 0.49 (µ  = 3.92,σ = 0.49) และภาพรวมของโรงเรยีนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดาน
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.00 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.72 (µ  = 4.00,σ = 0.72) 
 ในดานสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบรหิารการศึกษาไป
ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มคีาเฉลีย่ (µ ) 
เทากับ 3.93 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.77 (µ = 3.93,σ = 0.77) สวนสมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.08 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) 
เทากับ 0.84 (µ = 4.08,σ = 0.84) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) 
เทากับ 3.79 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.98 (µ = 3.79,σ = 0.98)  
 ในดานสามารถสังเคราะหและสรางองคความรูในการบริหารจัดการศกึษา พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.50 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.57 (µ = 3.50,σ = 0.57) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.69 (µ = 3.84,σ = 0.69) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.82 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 1.11 (µ = 3.82,σ = 1.11) 
 ในดานสามารถกําหนดวิสัยทัศน พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.85 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.92 (µ = 3.85,σ = 0.92) สวน
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.85 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.70 (µ = 3.85,σ = 0.70) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.99 (µ = 3.85,σ = 0.99) 
 ในดานสามารถกําหนดเปาประสงคของสถานศึกษาไดชัดเจน พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.95 
(µ = 3.81,σ = 0.95) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.93 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.81 (µ = 3.93,σ = 0.81) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.94 
(µ = 4.03,σ = 0.94) 
 ในดานสามารถจัดองคกรโครงสรางการบริหาร พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
เล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.59 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 1.00 (µ = 3.59,σ = 
1.00) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.75 (µ = 4.00,σ = 0.75) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.29 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.84  (µ = 4.29,σ = 0.84) 
 ในดานสามารถกําหนดภารกิจของครูและบุลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.76 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.85 (µ = 3.76,σ = 0.85) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.88 (µ = 3.84,σ = 0.88) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.21 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.88 (µ = 4.21,σ = 0.88) 
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ตารางที่ 19 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานการวางแผน 
    การศึกษา 
 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

2. สมรรถนะผูบริหาร  
ดานการวางแผนการศึกษา 

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเพือ่จัดทํานโยบาย
ทางการศึกษา 3.87 0.65 3.92 0.76 3.94 0.92 
2. สามารถกําหนดนโยบาย/วางแผนการ
ดําเนินงานและประเมนิคุณภาพการจดั
การศึกษา 3.46 0.57 3.84 0.66 4.03 0.87 
3. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา 
สังคม และส่ิงแวดลอม 3.54 0.97 3.84 0.71 3.91 0.90 
4. สามารถนําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ไปปฏิบัติ 3.69 0.93 3.85 0.73 4.03 0.87 
5. สามารถติดตามประเมิน  และรายงานผล
การจัดการศกึษา 3.83 0.64 3.82 0.79 4.44 0.86 

รวม 3.68 0.48 3.85 0.42 4.07 0.71 
 
 จากตารางที่ 19 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานการวางแผนการศึกษา
จําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยปรากฏผลดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการวางแผนการศึกษา มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.68 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.48 (µ  = 3.68,σ = 0.48) สวน
ภาพรวมของโรงเรยีนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการวางแผนการศึกษา มีคาเฉลีย่ 
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(µ ) เทากับ 3.85 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.42 (µ  = 3.85,σ = 0.42) และ
ภาพรวมของโรงเรยีนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการวางแผนการศึกษา มีคาเฉลีย่ (µ ) 
เทากับ 4.07 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.71 (µ  = 4.07,σ = 0.71) 
 ในดานสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายทางการศึกษา พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.65 (µ = 3.87,σ = 0.65) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.76 (µ = 3.92,σ = 0.76) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.92 
(µ = 3.94,σ = 0.92)  
 ในดานสามารถกําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนนิงานและประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.46 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.57 (µ = 3.46,σ = 0.57) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีน
ขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.66 (µ = 
3.84,σ = 0.66) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.03 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.87 (µ = 4.03,σ = 0.87) 
 ในดานสามารถจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา 
สังคม และส่ิงแวดลอม พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.54 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.97 (µ = 3.54,σ = 0.97) สวนสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.71 
(µ = 3.84,σ = 0.71) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.91 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.90 (µ = 3.91,σ = 0.90) 
 ในดานสามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาไปปฏิบัต ิ พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.93 
(µ = 3.69,σ = 0.93) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.85 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 3.85,σ = 0.73) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.87 
(µ = 4.03,σ = 0.87) 
 ในดานสามารถติดตามประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.83 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
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0.64 (µ = 3.83,σ = 0.64) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.79 (µ = 3.82,σ = 0.79) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.86  
(µ = 4.44,σ = 0.86) 
 
ตารางที่ 20 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานการบริหารดาน 
   วิชาการ 
 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

3. สมรรถนะผูบริหาร  
ดานการบริหารดานวชิาการ 

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถบริหารการจัดการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ 

4.02 0.71 4.07 0.75 3.53 0.93 

2. สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.43 0.54 3.92 0.67 3.41 0.78 
3. สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูแก
บุคลากรในสถานศึกษา 

3.63 0.73 3.69 0.81 3.71 0.76 

4. สามารถสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจดัการเรียนรูแกบุคลากร 

3.09 0.73 3.59 0.80 3.76 0.74 

5. สามารถนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3.35 0.83 3.93 0.73 3.50 0.83 

รวม 3.50 0.40 3.84 0.45 3.58 0.70 
 
 จากตารางที่ 20 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานการบริหารดานวิชาการ
จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยปรากฏผลดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารดานวิชาการ มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.50 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.40 (µ  = 3.50,σ = 0.40) สวน
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ภาพรวมของโรงเรยีนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารดานวิชาการ มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.45 (µ  = 3.84,σ = 0.45) และ
ภาพรวมของโรงเรยีนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารดานวิชาการ มคีาเฉลีย่ (µ ) 
เทากับ 3.58 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.70 (µ  = 3.58,σ = 0.70) 
 ในดานสามารถบริหารการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.65 (µ = 3.87,σ = 0.65) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.76 (µ = 3.92,σ = 0.76) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.92 
(µ = 3.94,σ = 0.92)  
 ในดานสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูแกบุคลากรในสถานศึกษา พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.46 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.57 (µ = 3.46,σ = 0.57) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.66 (µ = 3.84,σ = 0.66) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.87 
(µ = 4.03,σ = 0.87) 
 ในดานสามารถจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา 
สังคม และส่ิงแวดลอม พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.54 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.97 (µ = 3.54,σ = 0.97) สวนสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.71 
(µ = 3.84,σ = 0.71) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.91 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.90 (µ = 3.91,σ = 0.90) 
 ในดานสามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาไปปฏิบัต ิ พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.93 
(µ = 3.69,σ = 0.93) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.85 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 3.85,σ = 0.73) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.87 
(µ = 4.03,σ = 0.87) 
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 ในดานสามารถติดตามประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.83 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.64 (µ = 3.83,σ = 0.64) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.79 (µ = 3.82,σ = 0.79) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.86  
(µ = 4.44,σ = 0.86) 
 
ตารางที่ 21 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  

     เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรยีน  ดานการบริหารดาน    
     ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 

 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

4. สมรรถนะผูบริหาร ดานการบริหารดาน
ธุรการ การเงนิ พัสด ุและอาคารสถานที ่

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3.78 0.96 3.80 0.65 4.24 0.82 
2. สามารถจัดการงบประมาณในโรงเรยีนได
อยางถูกตองและเปนระบบ 3.37 0.94 3.89 0.73 3.26 1.02 
3. ยึดหลักการประหยดัในการปฏิบัติงาน 3.59 0.84 4.00 0.73 4.24 0.85 
4. สามารถวางระบบการบริหารและจดั
ทรัพยากรในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ     3.46 0.75 3.87 0.72 4.12 0.98 
5. สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
เพื่อสงเสริมการเรียนรู                                      3.70 0.84 3.84 0.88 3.76 0.82 

รวม 3.58 0.51 3.88 0.44 3.92 0.70 
 
 จากตารางที่ 21 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานการบริหารดานธุรการ 
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยปรากฏผลดังนี้ 
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 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
สถานที่ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.51 (µ  = 
3.58,σ = 0.51) สวนภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานธุรการ การเงิน 
พัสดุ และอาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.44 (µ  = 3.88,σ = 0.44) และภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานธุรการ 
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) 
เทากับ 0.70 (µ  = 3.92,σ = 0.70) 
 ในดานสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.78 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.96 
(µ = 3.78,σ = 0.96) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.80 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.65 (µ = 3.80,σ = 0.65) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.94 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.92 
(µ = 4.24,σ = 0.82)  
 ในดานสามารถจัดการงบประมาณในโรงเรียนไดอยางถูกตองและเปนระบบ พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.37 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.94 (µ = 3.37,σ = 0.94) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 3.89,σ = 0.73) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.26 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 1.02 (µ = 3.26,σ = 1.02) 
 ในดานยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
เล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.59 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.84 (µ = 3.59,σ = 
0.84) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 4.00,σ = 0.73) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.85 (µ = 4.24,σ = 0.85) 
 ในดานสามารถวางระบบการบริหารและจดัทรัพยากรในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.46 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.75 (µ = 3.46,σ = 0.75) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มี
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คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.72 (µ = 3.85,σ = 0.73) 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.98 (µ = 4.12,σ = 0.98) 
 ในดานสามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการเรียนรู พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.70 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.84 (µ = 3.70,σ = 0.84) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.88 (µ = 3.84,σ = 0.88) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.86  
(µ = 3.76,σ = 0.82) 
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ตารางที่ 22 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานหลักการ 
   บริหารงานบุคคล  
 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

5. สมรรถนะผูบริหาร  
ดานหลักบรหิารงานบุคคล 

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เขามาปฏิบัติงาน 3.06 0.90 3.97 0.91 3.85 0.96 
2. สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่
รับผิดชอบ 3.30 0.88 3.98 0.74 3.71 0.84 
3. สามารถพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.56 0.84 3.74 0.73 3.85 0.86 
4. สามารถเสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 3.81 0.70 3.87 0.78 4.24 0.89 
5. สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการ
ทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 3.69 0.72 3.90 0.75 4.29 0.84 

รวม 3.48 0.44 3.89 0.45 3.99 0.70 
 
 จากตารางที่ 22 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานหลักบริหารงานบุคคล 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยปรากฏผลดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.44 (µ  = 3.48,σ = 0.44) สวน
ภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.45 (µ  = 3.89,σ = 0.45) และ
ภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

86

สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานหลักบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย (µ ) 
เทากับ 3.99 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.70 (µ  = 3.99,σ = 0.70) 
 ในดานสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.06 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.90 (µ = 3.06,σ = 0.90) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.91 (µ = 3.97,σ = 0.91) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.96 
(µ = 3.85,σ = 0.96)  
 ในดานสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกบัหนาที่รับผิดชอบ พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.88 
(µ = 3.30,σ = 0.88) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.98 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.74 (µ = 3.98,σ = 0.74) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.84 
(µ = 3.71,σ = 0.84) 
 ในดานสามารถพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉล่ีย (µ ) เทากับ 3.56 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.84 (µ = 3.56,σ = 0.84) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
ขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 
3.74,σ = 0.73) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.85 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.86 (µ = 3.85,σ = 0.86) 
 ในดานสามารถเสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครูและบคุลากรในสถานศึกษา พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.81 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.70 (µ = 3.81,σ = 0.70) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.78 (µ = 3.87,σ = 0.78) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.24 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.89 (µ = 4.24,σ = 0.89) 
 ในดานสามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.69 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.72 (µ = 3.69,σ = 0.72) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีน
ขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.90 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.75 (µ = 
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3.90,σ = 0.75) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.29 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.84  (µ = 4.29,σ = 0.84) 
 
ตารางที่ 23 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานการบริหารกิจการ 
   นักเรียน  
 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

6. สมรรถนะผูบริหาร  
ดานการบริหารกิจการนักเรียน 

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถบริหารจัดการใหเกิดกจิกรรมการ
พัฒนาผูเรียน 3.74 0.71 3.87 0.76 4.26 0.83 
2. สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการ
ดานตางๆ แกผูเรียน 3.76 0.80 3.93 0.73 3.91 0.90 
3. สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่
พัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 3.43 0.77 3.77 0.67 4.29 0.87 
4. สามารถสนับสนุนชวยเหลือนักเรียนที่
ดอยโอกาสทางการศึกษา 3.72 0.92 3.80 0.73 3.94 0.92 
5. สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามคัคีในหมูคณะ 3.81 0.89 4.00 0.66 4.32 0.84 

รวม 3.74 0.71 3.87 0.76 4.26 0.83 
  
 จากตารางที่ 23 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานการบริหารกิจการนักเรียน 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารกิจการนักเรียน มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.71 (µ  = 3.74,σ = 0.71) 
สวนภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารกิจการนักเรียน มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.76 (µ  = 3.87,σ = 0.76) 
และภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารกิจการนักเรียน มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.26 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.83 (µ  = 4.26,σ = 0.83) 
 ในดานสามารถบริหารจัดการใหเกดิกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.74 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.71 
(µ = 3.74,σ = 0.71) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.87 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.76 (µ = 3.87,σ = 0.76) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.26 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.83 
(µ = 4.26,σ = 0.83)  
 ในดานสามารถบริหารจัดการใหเกดิงานบริการดานตางๆ แกผูเรียน พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.76 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.80 (µ = 3.76,σ = 0.80) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 3.93,σ = 0.73) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.90 
(µ = 3.91,σ = 0.90) 
 ในดานสามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 
พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.43 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.77 (µ = 3.43,σ = 0.77) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.67 (µ = 3.77,σ = 0.67) 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.29 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.87 (µ = 4.29,σ = 0.87) 
 ในดานสามารถสนับสนุนชวยเหลือนักเรยีนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.72 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.92 (µ = 3.72,σ = 0.92) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 3.80,σ = 0.73) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.92 
(µ = 3.94,σ = 0.92) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

89

 ในดานสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.81 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.89 (µ = 3.81,σ = 0.89) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 4.00 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.66 (µ = 4.00,σ = 0.66) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.29 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.84  (µ = 4.29,σ = 0.84) 
 
ตารางที่ 24 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

7. สมรรถนะผูบริหาร  
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 3.74 0.68 4.16 0.61 4.09 0.90 
2. สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 3.63 0.52 3.95 0.69 3.88 0.88 
3. สามารถประเมินผลและตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 3.61 0.71 3.95 0.69 4.00 0.85 
4. สามารถจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจําป 

 
3.67 

 
0.82 

 
3.74 

 
0.75 

 
4.29 

 
0.84 

5. สามารถจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเอง เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 3.59 0.84 3.77 0.76 4.32 0.84 

รวม 3.65 0.45 3.91 0.41 4.12 0.69 
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 จากตารางที่ 24 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.45 (µ  = 3.65,σ = 0.45) 
สวนภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.41 (µ  = 3.91,σ = 0.41) 
และภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.69 (µ  = 4.12,σ = 0.69) 
 ในดานสามารถจัดทําแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.74 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.68 
(µ = 3.74,σ = 0.68) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.16  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.61 (µ = 4.16,σ = 0.61) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.09 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.90 
(µ = 4.09,σ = 0.90)  
 ในดานสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.63 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.52 (µ = 3.63,σ = 0.52) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.95 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.69 (µ = 3.95,σ = 0.69) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.88 
(µ = 3.88,σ = 0.88) 
 ในดานสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.61 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.71 (µ = 3.61,σ = 0.71) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีน
ขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.95 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.69 (µ = 
3.95,σ = 0.69) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.00 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.80 (µ = 4.00,σ = 0.85) 
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 ในดานสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.82 
(µ = 3.67,σ = 0.82) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.74 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.75 (µ = 3.74,σ = 0.75) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.29 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.84 
(µ = 4.29,σ = 0.84) 
 ในดานสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมนิภายนอก 
พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.59 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.84 (µ = 3.59,σ = 0.84) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.76 (µ = 3.77,σ = 0.76) 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.84  (µ = 4.32,σ = 0.84) 
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ตารางที่ 25 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานการบริหาร 
   เทคโนโลยี 
  

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

8. สมรรถนะผูบริหาร  
ดานการบริหารเทคโนโลย ี

µ  σ  µ  σ  µ  σ  
ดานการบริหารเทคโนโลย ี
1. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน 3.41 0.77 3.92 0.74 4.00 0.92 
2. สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

 
3.69 

 
0.64 

 
4.02 

 
0.72 

 
3.94 

 
0.89 

3. สามารถนําผลการประเมินการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 3.31 0.91 3.66 0.73 4.06 1.01 
4. สามารถสงเสริมสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแก
บุคลากรในสถานศึกษา 3.70 0.86 3.95 0.76 4.21 0.81 

รวม 3.53 0.56 3.89 0.47 4.05 0.73 
 
 จากตารางที่ 25 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานการบริหารเทคโนโลยี 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.56 (µ  = 3.53,σ = 0.56) สวน
ภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.47 (µ  = 3.89,σ = 0.47) และ
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ภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย (µ ) 
เทากับ 4.05 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ  = 4.05,σ = 0.73) 
 ในดานสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.41 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.77 (µ = 3.41,σ = 0.77) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.92 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.74 (µ = 3.92,σ = 0.74) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.00 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.92 (µ = 4.00,σ = 0.92)  
 ในดานสามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.69 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.64 (µ = 3.69,σ = 0.64) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 4.02 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.72 (µ = 4.02,σ = 0.72) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.94 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.89 (µ = 3.94,σ = 0.89) 
 ในดานสามารถนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการบริหาร
จัดการ พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากบั 3.31 และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.91 (µ = 3.31,σ = 0.91) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ = 3.66,σ = 0.73) 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 1.01 (µ = 4.06,σ = 1.01) 
 ในดานสามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแกบุคลากร
ในสถานศึกษา พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.70 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.86 (µ = 3.70,σ = 0.86) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีน
ขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.95 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.76 (µ = 
3.95,σ = 0.76) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.21 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.81 (µ = 4.21,σ = 0.81) 
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ตารางที่ 26 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
   เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานการบริหารการ 
   ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
  

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

9. สมรรถนะผูบริหาร  
การบริหารการประชาสัมพนัธและ

ความสัมพนัธชุมชน µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสู
ผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

 
3.70 

 
0.86 

 
4.07 

 
0.78 

 
3.83 

 
0.85 

2. สามารถเผยแพรความรู ขาวสารและ
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน 

 
3.89 

 
0.66 

 
3.82 

 
0.74 

 
3.89 

 
0.87 

3. สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ                                                 

3.61 0.81 3.84 0.81 4.02 0.86 

4. สามารถสรางกิจกรรมเพือ่พัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยมีเปาหมาย
เพื่อชวยเหลือชุมชน  และเปดโอกาสให
ชุมชน เขามามสีวนรวม 

 
 

3.68 

 
 

0.77 

 
 

3.79 

 
 

0.77 

 
 

3.89 

 
 

0.90 

5. สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา                

 
4.07 

 
0.89 

 
3.72 

 
0.77 

 
3.77 

 
0.81 

รวม 3.63 0.87 3.86 0.72 3.94 0.92 
 
 จากตารางที่ 26 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานการบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน จําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารการประชาสมัพนัธและ
ความสัมพันธชุมชน มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.87 
(µ  = 3.63,σ = 0.87) สวนภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการ
บริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.86 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.72 (µ  = 3.86,σ = 0.72) และภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ พบวา
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน มีคาเฉล่ีย ( µ ) 
เทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.92 (µ  = 3.94,σ = 0.92) 
 ในดานสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศกึษา 
พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.70 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.86 (µ = 3.70,σ = 0.86) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.07  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.78 (µ = 4.07,σ = 0.78) 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.83 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.85 (µ = 3.83,σ = 0.85)  
 ในดานสามารถเผยแพรความรู ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.66 (µ = 3.89,σ = 0.66) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.82 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.74 (µ = 3.82,σ = 0.74) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.87 (µ = 3.89,σ = 0.87) 
 ในดานสามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสมัพันธ พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.61 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.81 (µ = 3.61,σ = 0.81) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.81 (µ = 3.84,σ = 0.81) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.86 
(µ = 4.02,σ = 0.86) 
 ในดานสามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยมีเปาหมายเพื่อ
ชวยเหลือชุมชน  และเปดโอกาสใหชุมชน เขามามีสวนรวม พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.68 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.77 (µ = 
3.68,σ = 0.77) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.79 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.77 (µ = 3.79,σ = 0.77) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
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ใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.90 (µ = 3.89,σ = 
0.90) 
 ในดานสามารถระดมทรัพยากรและภมูิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 
พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.07 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.89 (µ = 4.07,σ = 0.89) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.77 (µ = 3.72,σ = 0.77) 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.81 (µ = 3.77,σ = 0.81) 
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ตารางที่ 27 แสดงสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
                    เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานคุณธรรม  
    จริยธรรมของผูบริหาร 
  

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 54) 

ขนาดกลาง 
(N = 61) 

ขนาดใหญ 
(N = 34) 

 
10. สมรรถนะผูบริหาร 

ดานคณุธรรม จริยธรรมของผูบริหาร µ  σ  µ  σ  µ  σ  
1. สามารถปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผูบริหาร 

3.94 0.74 3.89 0.78 4.41 0.86 

2. สามารถปฏิบัติตนตามจรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

4.04 0.67 3.97 0.84 4.50 0.86 

3. สามารถพัฒนาจริยธรรมของตนเองใหอยู
ในกรอบของคุณธรรม 

4.06 0.88 4.16 0.73 4.32 0.84 

4. สามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน 

3.93 1.03 3.85 0.68 3.97 0.94 

5. สามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 

4.02 0.74 3.98 0.72 3.91 0.90 

6. สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.56 0.82 4.00 0.75 3.94 0.95 

7. เปนผูมีความรักและความศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง 

3.87 0.85 4.08 0.78 4.56 0.86 

8. เปนผูมีมารยาทเปนทีย่อมรับของสังคม 3.65 0.83 4.31 0.67 4.32 0.84 
9. เปนผูประพฤติ ปฏิบัติตนที่ดี เปน
แบบอยางของผูรวมงานและสังคม 

3.89 0.54 4.00 0.75 4.29 0.84 

10. สามารถแกปญหาความประพฤติ  ดาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
ผูรวมงาน 

4.13 0.87 3.82 0.79 3.88 0.88 

รวม 3.94 0.74 3.89 0.78 4.41 0.86 
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 จากตารางที่ 27 พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายขอดานคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูบริหาร จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร มี
คาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.74 (µ  = 3.94,σ = 0.74) 
สวนภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลาง พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานดานคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูบริหาร มีคาเฉลี่ย ( µ ) เทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.78 (µ  = 
3.89,σ = 0.78) และภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานคุณธรรม 
จริยธรรมของผูบริหาร มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.86 
(µ  = 4.41,σ = 0.86) 
 ในดานสามารถปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.94 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.74 (µ = 3.94,σ = 0.74) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
3.89  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.78 (µ = 3.89,σ = 0.78) และสมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.86 (µ = 4.41,σ = 0.86)  
 ในดานสามารถปฏิบัติตนตามจรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.04 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.67 (µ = 4.04,σ = 0.67) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย 
(µ ) เทากับ 3.97 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.84 (µ = 3.97,σ = 0.84) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.50 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.86 (µ = 4.50,σ = 0.86) 
 ในดานสามารถพัฒนาจริยธรรมของตนเองใหอยูในกรอบของคุณธรรม พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.06 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.88 (µ =4.06,σ = 0.88) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.16 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.73 (µ =4.16,σ = 0.73) และสมรรถนะผูบริหาร
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โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.84 
(µ = 4.32,σ = 0.84) 
 ในดานสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูรวมงานพบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.93 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 1.03 (µ = 3.93,σ = 1.03) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีน
ขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.85 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.68 (µ = 
3.85,σ = 0.68) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.97 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.94 (µ = 3.97,σ = 0.94) 
 ในดานสามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมีคณุธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.74 (µ = 4.02,σ = 0.74) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มี
คาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.72 (µ = 3.98,σ = 0.72) 
และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.90 (µ = 3.91,σ = 0.90) 
 ในดานสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง พบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.56 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 
0.82 (µ = 3.56,σ = 0.82) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 
4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.75 (µ =4.00,σ = 0.75) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.95 
(µ = 3.94,σ = 0.95) 
 ในดานเปนผูมคีวามรักและความศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง พบวา สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.85 
(µ = 3.87,σ = 0.85) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.08 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.78 (µ = 4.08,σ = 0.78) และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.86 
(µ = 4.56,σ = 0.86) 
 ในดานเปนผูมมีารยาทเปนทีย่อมรับของสังคม พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
เล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.65 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.83 (µ = 3.65,σ = 
0.83) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.31 และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.67 (µ = 4.31,σ = 0.67) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาด
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ใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.84 (µ = 4.32,σ = 
0.84) 
 ในดานเปนผูประพฤติ ปฏิบัติตนที่ดี เปนแบบอยางของผูรวมงานและสังคม พบวา 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.89 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.54 (µ =3.89,σ = 0.54) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดกลาง มีคาเฉลีย่ 
(µ ) เทากับ 4.00 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.75 (µ = 4.00,σ = 0.75) และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.29 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ ) เทากับ 0.84 (µ = 4.29,σ = 0.84) 
 ในดานสามารถแกปญหาความประพฤติ  ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
ผูรวมงาน พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ มีคาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 4.13 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากบั 0.87 (µ = 4.13,σ = 0.89) สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีน
ขนาดกลาง มคีาเฉลีย่ (µ ) เทากับ 3.82 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.79 (µ = 
3.82,σ = 0.79) และสมรรถนะผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย (µ ) เทากับ 3.88 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เทากับ 0.88 (µ = 3.88,σ = 0.88) 
 
ตอนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  
 จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ไดจากปลายเปดสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จํานวน 149 ฉบับ มี
ผูตอบแบบสอบถามปลายเปดจํานวน 72 ฉบับ คิดเปนรอยละ 48.32 สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได 9 ขอเรียง
ตามลําดับความถี่จากมากไปนอย ไดดังนี้ 

1. ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

2. ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนใหเกิดความถูกตองชัดเจนเปนระบบ และ
สามารถตรวจสอบได  

3. ผูบริหารควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อ
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. ผูบริหารควรวางแผนการทํางานและมีการบริหารจัดการที่สามารถดึงศักยภาพและ
ความสามารถที่ซอนอยูภายในตัวบุคลากรมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน ภายใตหลักการ
ผลประโยชนขององคกรและบุคลากร  

5. ผูบริหารควรเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูผูเรียน ครู 
บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและความรวมมือของทุกฝาย  

6. ผูบริหารควรเขารับการอบรมอยางตอเนื่องและทําการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวย
ตนเองเพื่อใหเกิดความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา รวมทั้งความรูในการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

7. ผูบริหารควรพัฒนาความรูความสามารถในการใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  

8. ผูบริหารควรเสริมสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางบาน วัด 
โรงเรียน และชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมพัฒนาโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปน
การเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนใหมีความรูความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปฏิรูปการศึกษา 
                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 
1) สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
และ 3) แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยศึกษาจากประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 จํานวน 149 คน จําแนกเปน ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 54 คน ผูบริหารโรงเรียนขนาด
กลาง จํานวน 61 คน และผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จากแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ผูวิจัยเก็บขอมูล
ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยไดรับขอมูลกลับคืนมาครบ
สมบูรณ คิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ 
(percentage) คาเฉลี่ย ( µ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมมีคาเฉลี่ย ( µ ) เทากับ 3.77 เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 10 
ดาน พบวา มีคาเฉลี่ย ( µ ) ตั้งแต 3.66 ถึง 4.02 เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดาน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ดาน
การบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผนการศึกษา ดานการ
บริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ ดานหลักการบริหารงานบุคคล และ
ลําดับสุดทาย คือ ดานการบริหารดานวิชาการ  
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 2. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดย
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้คือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดขนาดเล็ก 
 สวนสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รายดาน 10 ดาน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลีย่แตกตางกนั 
โดย 9 ดานของสมรรถนะผูบริหารเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้คือ สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรียนขนาดขนาดเล็ก ยกเวนดานการบริหารดานวิชาการ สมรรถนะผูบริหารเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง สมรรถนะผูบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
  3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เรียงลําดับจากคาความถี่มากไปนอย ไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวาง
แผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนใหเกิดความถูกตองชัดเจนเปนระบบ และ
สามารถตรวจสอบได ผูบริหารควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคลากร เพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารควรวางแผนการทํางานและมีการบริหารจัดการที่สามารถดึงศักยภาพและความสามารถที่
ซอนอยูภายในตัวบุคลากรมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน ภายใตหลักการผลประโยชนของ
องคกรและบุคลากร ผูบริหารควรเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูผูเรียน ครู 
บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและความรวมมือของทุกฝาย 
ผูบริหารควรเขารับการอบรมอยางตอเนื่องและทําการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา รวมทั้ง
ความรูในการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ผูบริหารควรพัฒนาความรูความสามารถในการใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ผูบริหารควรเสริมสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดี
ระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาส
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ควรจัด
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อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนใหมีความรูความสามารถ
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา 
 

อภปิรายผล 
 

 จากผลการวิจัยสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายดานทั้ง 10 ดาน มีคาเฉลีย่ (µ ) 
ตั้งแต 3.66 ถึง 4.02 มากกวาสมมติฐานทีต่ั้งไว อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนทกุคนเปนผูที่ไดรับการ
พัฒนา และผานการคดัเลือกเพื่อบรรจแุละแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงผูบริหารสถานศกึษาจากกระทรวง 
ศึกษาธิการตามหลกัเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษากําหนด
มาแลว จึงเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในดานความรู ความสามารถและประสบการณในการ
บริหาร มีอุดมการณ วิสัยทศัน บุคลิกภาพความเปนผูนํา ฯลฯ นอกจากนี ้ ผูบริหารยังใหความรวมมอื
กับสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสุพรรณบรีุ เขต 2 ในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ตนเองและการบริหารจัดการสถานศกึษาใหเกดิประสิทธิภาพตามนโยบายและเปาหมายการปฏิรูป
การศกึษาที่ตัง้ไวอยางตอเนื่องและเปนระบบเสมอมา จึงทําใหผูบรหิารโรงเรียนสํานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนผูที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจยัของ จีรศักดิ์ จะยันรัมย ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผล
ของระบบประกันคณุภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวดัสระแกว พบวา สมรรถนะผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในจงัหวัดสระแกว ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวจิัยของ พัชมณ เทียนศรี ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง สมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี ผลการ วิจัยพบวา สมรรถนะ
การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบรีุ 
ในภาพรวมอยูในระดบัมาก โดยมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปอยูในระดบัมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวจิัยของ 
พรพิศ อินทะสุระ ซ่ึงทําการวิจยัเร่ือง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต 5 
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

105

พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากในทกุดาน โดยดานการมีวิสัยทัศน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร และดานการ
ส่ือสารและการจูงใจ ตามลําดับ  
  2. จากผลการศึกษาที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยรวมและรายดาน 9 จาก 10 ดาน 
เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ได
ดังนี้คือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และ
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดขนาดเล็ก ยกเวนสมรรถนะผูบริหารดานการบริหารดานวิชาการ 
สมรรถนะผูบริหารเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
ขนาดกลาง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ และสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนขนาดใหญ มีปจจัยในการบริหารที่เพียบพรอมมากกวาในเรื่องบุคลากร 
งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณเพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ ทําใหผูบริหารมี
สามารถเลือกใชบุคลากรและปจจัยที่เหมาะสมตางๆ ไดมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็ก อันจะสงผลใหเกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการดําเนินงานและการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาไดมากขึ้นเชนกัน ซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญที่ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่สอนและ
งานธุรการ เมื่อไมสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงกับสายงานเขามาปฏิบัติงาน
ได ทําใหบางครั้งผูบริหารตองจัดบุคลากรที่อาจไมเชี่ยวชาญไปทําหนาที่แทนในงานเฉพาะบางงาน
หรือตองละภารกิจบริหารของตนไปทํางานที่ขาดคนแทนเพราะจํานวนคนมีจํากัด นอกจากนี้ยัง
พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญตองเสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ทําใหเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งงานธุรการ วิชาการ นอยลง การปฏิบัติงานจึงไม
ประสบผลเทาที่ควร ทําใหคุณภาพในการทํางานของผูบริหารและของครูลดลงและสงผลตอ
คุณภาพของนักเรียนอีกดวย จึงอาจเปนสาเหตุใหการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กนั้นไมมากเทากับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญที่มีความพรอมในปจจัย
บริหารมากกวา สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ทอมพสัน (Thompson) ที่ไดศึกษาและสรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาวา การประเมินสมรรถนะผูบริหารศึกษาดําเนินการไดยาก 
เนื่องจากแตละสถานศึกษามีความแตกตางตามสภาพแวดลอม บริบทของชุมชน สังคม ขนาดของ
โรงเรียน และจากผลการศึกษาเสนอวา การประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาควรเปน
กระบวนการตอเนื่อง มากกวาใชการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา หรือการรายงาน
เหตุการณ กิจกรรม โครงการ การประเมินควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูลที่
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หลากหลาย (Multiple Sources) และควรมีการแจงผลการประเมินใหผูบริหารทราบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ กระนั้นก็ดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของคาเฉลี่ยของสมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนทั้งสามขนาดนั้น จะพบวาความแตกตางของคาเฉลี่ยนั้นไมแตกตางกันมากนัก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดจัดฝกอบรมสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคการปฏิรูปการศกึษา เปนประจาํทกุป ทาํ
ใหผูบริหารสวนใหญมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคของผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความสามารถ
ดาน กฎ ระเบียบตางๆ การบริหารแบบมีสวนรวม การพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงตามหลักของการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ อิน
ทะสุระ ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และงานวิจัยของ ยุพิน สุขมา ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา 1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง
ผูบริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน 
  3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ที่วา ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจน
ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณใน
โรงเรียนใหเกิดความถูกตองชัดเจนเปนระบบ และสามารถตรวจสอบได ผูบริหารควรมอบหมาย
งานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรวางแผนการทํางานและมีการบริหารจัดการที่
สามารถดึงศักยภาพและความสามารถที่ซอนอยูภายในตัวบุคลากรมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของ
งาน ภายใตหลักการผลประโยชนขององคกรและบุคลากร ผูบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสูผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ถูกตองและความรวมมือของทุกฝาย ผูบริหารควรเขารับการอบรมอยางตอเนื่องและทําการศึกษาหา
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ความรูเพิ่มเติมดวยตนเองเพื่อใหเกิดความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา รวมท้ังความรูในการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
ใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผูบริหารควรพัฒนาความรูความสามารถในการใชและบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ผูบริหารควรเสริมสราง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน โดยมีเปาหมายในการ
เขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนใหมี
ความรูความสามารถและทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ยิ่งยศ พละเลิศ ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่สรุปขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 วาควรพัฒนาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
การศึกษาตอสาขาการบริการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การอบรมหลักสูตรการบริหารงานตาง ๆ 
การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบที่ประสบความสําเร็จ การศึกษากฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวของ การวางแผนการทํางาน การมอบหมายงาน การนิเทศติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางาน การสรางความสัมพันธกับชุมชน ทักษะการสื่อสาร การ
ประสานงาน การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การกลาตัดสินใจ การสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูรวมงาน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจยัเร่ือง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการ
แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ดังนี ้
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในดานการบริหารดานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูใน
ลําดับสุดทายนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ควรจัดโครงการพิเศษเพื่อใหการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรูและรูปแบบการบริหารงานดานวิชาการ โดยเชิญวิทยากรและผูบริหารจาก
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โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมาใหการแนะนําทั้งในเรื่องความรูและเครื่องมือหรือรูปแบบที่จะชวย
ใหการบริหารงานดานวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอโรงเรียนและตัวผูเรียนอยาง
เต็มที่ สวนผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ควรใหความ
รวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติตามคําแนะนําของโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนแตละโรงใหมีคุณภาพใน
ระดับสูงขึ้น  
 2. จากผลการศึกษาที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับคาเฉลี่ยนอยกวา 
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ ตามลําดับ รัฐควรใหการสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กใหมีบุคลากรและปจจยัทีจ่ะ
สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแกโรงเรียนใหมากขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ควรจัดประชุมผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เพื่อหา
แนวทางใหการชวยเหลือโรงเรียนแตละขนาดที่มีปญหาเฉพาะแตกตางกัน และอาจจัดใหมีการ
ชวยเหลือจากโรงเรียนใหญ สูโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใหมีมากยิ่งขึ้น 
 3. จากผลการศึกษาที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ ดานหลักการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารดานวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในสี่ลําดับทายสุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ควรจัดฝกอบรม ครู ผูบริหาร ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสําหรับสถานศึกษา รวมทั้งการใหความรูดานการ
บริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ และดานหลักการบริหารงานบุคคล ดานการ
บริหารดานวิชาการเปนพิเศษ 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และผูบริหารโรงเรียน ควรนําแนวทาง
พัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่ผูบริหาร
โรงเรียนไดเสนอแนะไวในงานวิจัยฉบับนี้  พิจารณาและเลือกประเดน็ทีจ่ะนาํไปสูการปฏบิตัอิยางเปน
รูปธรรม ทั้งนี้โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายทั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครองและชุมชน เพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยเนนการบริหารจัดการแบบมีสวน
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รวม ระบบเครือขาย การจัดการความรู การวิจัยและพัฒนา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
ที่ทันสมัยอยางแทจริง 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒติรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

  ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ดังนี ้

 1. ดร. ประเสริฐ    เขียวศร ี

 2. ดร. ธีรศักดิ์    อุนอารมณเลิศ 

 3. ดร. ธวัช    กรุดมณ ี  

 4. ดร. วราภรณ    แยมทิม 

 5. นายธีรพร    อายุวัฒน   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 

1. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 4 
2. โรงเรียนคลองชะโด 
3. โรงเรียนไผแปลกแม 
4. โรงเรียนบานหนองเพียน 
5. โรงเรียนวัดหนองสรวง 
6. โรงเรียนวัดกุฎีทอง 
7. โรงเรียนวัดเขาดิน 
8. โรงเรียนวัดคันทด 
9. โรงเรียนวัดชีปะขาว 
10. โรงเรียนวัดดอนตาล 
11. โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 
12. โรงเรียนวัดบานกลวย 
13. โรงเรียนวัดบานโพธ์ิตะวันตก 
14. โรงเรียนวัดไผขวาง 
15. โรงเรียนวัดไผลูกนก 

16. โรงเรียนวัดพราว 
17. โรงเรียนวัดโพธ์ิคอย 
18. โรงเรียนวัดโพธ์ิทราย 
19. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม 
20. โรงเรียนวัดลาดปลาเคา 
21. โรงเรียนวัดวรจันทร 
22. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (อ.เมือง) 
23. โรงเรียนวัดสุวรรณวนาราม 
24. โรงเรียนวัดอูยา 
25. โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
26. โรงเรียนวัดสวนแตง 
27. โรงเรียนวัดสระประทุม 
28. โรงเรียนวัดยาง 
29. โรงเรียนวัดโพธ์ิศร ี
30. โรงเรียนวัดยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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สําหรับผูวิจัย 
   [  ] [  ] [  ] 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 2  

ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
........................................................... 

 
เรียน  ผูบริหารโรงเรียน.................................... 
 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการวิจัย เรื่อง “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี             
เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา”  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็นของทานมีคายิ่งตอการวิจัย   
และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จึงใครขอความกรุณาจากทานโปรดไดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และ
คําตอบนี้จะไมมีผลตอการปฎิบัติงานของทานแตประการใด 
 
 แบบสอบถามมี  3 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
               
                                                                                      ขอขอบพระคุณในความรวมมือเปนอยางยิ่ง 
                                                                                                       นายชาตรี    โพธิกุล 
                                                                                  นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาบริหารการศึกษา 
                                                                                         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  

ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 
ตอนที ่1:  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง :  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ü ลงใน  ¡ หนาขอความใหตรงกับสถานภาพของทาน 
ขอที ่ สถานภาพของผูบริหาร สําหรับผูวิจัย 

1 เพศ 
¡  ชาย                        ¡  หญิง 

[  ] 01 

2 อาย ุ
¡ นอยกวา 30 ป         ¡  31-40 ป 
¡  41-50 ป                 ¡  51 ป ขึ้นไป 

[  ] 02 

6 อายุราชการ 
¡  นอยกวา 10 ป        ¡  10 - 20 ป 
¡  21-30 ป                 ¡  มากกวา 30 ป 

[  ] 03 

4 ระดับการศึกษา 
¡ ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ¡ ปริญญาตร ี
¡ สูงกวาปริญญาตร ี

[  ] 04 

5 ตําแหนงหนาท่ี 
¡  ผูอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการ            
¡  ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ 
¡  ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ      
¡  ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

[  ] 05 

6 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษของปหากเกิน 6 เดือน
ใหถือเปน 1 ป) 
¡  นอยกวา 1 ป          ¡  1- 5 ป 
¡  6-10 ป                  ¡  มากกวา 10 ป 

[  ] 06 

7 ขนาดของโรงเรียน 
¡   ขนาดเล็ก     (นักเรียนตํ่ากวา 121 คน 
¡  ขนาดกลาง   (นักเรียนต้ังแต  121-300  คน) 
¡  ขนาดใหญ   (นักเรียนเกิน 300  คน ) 

[  ] 07 
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ตอนที่ 2 : สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน 
คําชี้แจง : โปรดอานและพิจารณาขอความอยางละเอียดและเขียนเคร่ืองหมาย Pลงในชองระดับ    
                  พฤติกรรมที่ทานปฏิบัติ ตามสภาพความเปนจริงวามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

ขอท่ี รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา       

1 สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 

     [  ] 08 

2 สามารถสังเคราะหและสรางองคความรูใน
การบริหารจัดการศึกษา 

     [  ] 09 

3 สามารถกําหนดวิสัยทัศน      [  ] 10 

4 สามารถกําหนดเปาประสงคของ
สถานศึกษาไดชัดเจน 

     [  ] 11 

5 สามารถจัดองคกรโครงสรางการบริหาร      [  ] 12 

6 สามารถกําหนดภารกิจของครูและบุลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

     [  ] 13 

 การวางแผนการศึกษา       
7 สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบาย                     

ทางการศึกษา 
     [  ] 14 

8 สามารถกําหนดนโยบาย/วางแผนการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา 

     [  ] 15 

9 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลด ีคุมคาตอ
การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม 

     [  ] 16 

10 สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบัต ิ

     [  ] 17 
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
11 สามารถติดตามประเมิน  และรายงานผล

การจัดการศึกษา 
     [  ] 18 

 การบริหารดานวิชาการ       

12 สามารถบริหารการจัดการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ 

     [  ] 19 

13 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      [  ] 20 

14 สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูแกบุคลากร
ในสถานศึกษา 

     [  ] 21 

15 สามารถสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูแกบุคลากร 

     [  ] 22 

16 สามารถนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

     [  ] 23 

 การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ                          
และอาคารสถานที ่

      

17 สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     [  ] 24 

18 สามารถจัดการงบประมาณในโรงเรียนได
อยางถูกตองและเปนระบบ 

     [  ] 25 

19 ยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน      [  ] 26 
20                                                                                                                        สามารถวางระบบการบริหารและจัด

ทรัพยากรในสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 

     [  ] 27 

21                                                       สามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู                                                                       

     [  ] 28 
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 หลักการบริหารงานบุคคล       

22 สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
เขามาปฏิบัติงาน 

     [  ] 29 

23 สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ี
รับผิดชอบ 

     [  ] 30 

24 สามารถพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     [  ] 31 

25 สามารถเสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 

     [  ] 32 

26 สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการ
ทํางานใหแกครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     [  ] 33 

 การบริหารกิจการนักเรียน       

27 สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการ
พัฒนาผูเรียน 

     [  ] 34 

28 สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการ                   
ดานตางๆ แกผูเรียน 

     [  ] 35 

29 สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 

     [  ] 36 

30 สามารถสนับสนุนชวยเหลือนักเรียนท่ี
ดอยโอกาสทางการศึกษา 

     [  ] 37 

31 สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามัคคีในหมูคณะ 

     [  ] 38 
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 การประกันคุณภาพการศึกษา       

32 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

     [  ] 39 

33 สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

     [  ] 40 

34 สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     [  ] 41 

35 สามารถจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจําป 

     [  ] 42 

36 สามารถจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

     [  ] 43 

 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       

37 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

     [  ] 44 

38 สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

     [  ] 45 

39 สามารถนําผลการประเมินการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

     [  ] 46 

 40 สามารถสงเสริมสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาแก
บุคลากรในสถานศึกษา 

     [  ] 47 

 การบริหาร       

41 สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสู
ผูเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

     [  ] 48 
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
42 สามารถเผยแพรความรู ขาวสารและ

กิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน 
     [  ] 49 

43                                                                                                                           สามารถใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม                                                                                     
ในการประชาสัมพันธ 

     [  ] 50 

44 สามารถสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยมี
เปาหมายเพ่ือชวยเหลือชุมชน  และเปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

     [  ] 51 

45 สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา                                                            

     [  ] 52 

  คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา                                                                                                                    

      

46 สามารถปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผูบริหาร 

     [  ] 53 

47 สามารถปฏิบัติตนตามจรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

     [  ] 54 

48 สามารถพัฒนาจริยธรรมของตนเองใหอยู
ในกรอบของคุณธรรม 

     [  ] 55 

49 สามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูรวมงาน 

     [  ] 56 

50 สามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

     [  ] 57 

51 สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     [  ] 58 
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
52 เปนผูมีความรักและความศรัทธาใน

วิชาชีพของตนเอง 
     [  ] 59 

53 เปนผูมีมารยาทเปนท่ียอมรับของสังคม      [  ] 60 
54 เปนผูประพฤติ ปฏิบัติตนท่ีดี เปน

แบบอยางของผูรวมงานและสังคม 
     [  ] 61 

55 สามารถแกปญหาความประพฤต ิ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
ผูรวมงาน 

     [  ] 62 

 
 
ตอนท่ี 3   โปรดเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของทาน 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 149 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 149 100.0 

a. Listwise deletion based on 
all variables in the procedure. 

 
 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.961 55 

 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 
Item 

Deleted 
x1.1 207.7248 632.039 .447 .960 
x1.2 207.9732 629.283 .562 .960 
x1.3 207.8322 631.492 .462 .960 
x1.4 207.7718 630.299 .465 .960 
x1.5 207.7651 624.735 .584 .960 
x1.6 207.7919 623.504 .631 .960 
x2.7 207.7785 631.241 .530 .960 
x2.8 207.9396 629.422 .611 .960 
x2.9 207.9396 628.111 .534 .960 
x2.10 207.8523 629.910 .505 .960 
x2.11 207.7181 631.244 .504 .960 
x3.12 207.7584 637.468 .340 .961 
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Item-Total Statistics (Cont.)   
 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 
Item 

Deleted 
x3.13 208.0604 634.476 .487 .960 
x3.14 208.0134 631.986 .503 .960 
x3.15 208.2349 629.803 .529 .960 
x3.16 208.0604 630.422 .503 .960 
x4.17 207.7919 629.152 .530 .960 
x4.18 208.1275 630.774 .441 .960 
x4.19 207.7785 624.282 .648 .960 
x4.20 207.9060 628.707 .543 .960 
x4.21 207.9128 627.742 .553 .960 
x5.22 208.0738 631.934 .376 .961 
x5.23 208.0134 627.270 .552 .960 
x5.24 207.9866 629.432 .543 .960 
x5.25 207.7517 625.999 .637 .960 
x5.26 207.7718 625.488 .656 .960 
x6.27 207.7718 629.596 .556 .960 
x6.28 207.8188 627.366 .602 .960 
x6.29 207.9195 628.966 .545 .960 
x6.30 207.8792 630.404 .492 .960 
x6.31 207.6779 626.990 .599 .960 
x7.32 207.6913 631.958 .530 .960 
x7.33 207.8658 631.022 .583 .960 
x7.34 207.8456 633.658 .467 .960 
x7.35 207.8456 625.712 .615 .960 
x7.36 207.8523 623.505 .653 .960 
x8.37 207.9329 629.428 .525 .960 
x8.38 207.8054 629.063 .599 .960 
x8.39 208.0604 624.354 .593 .960 
x8.40 207.7651 625.221 .630 .960 
x9.41 207.7114 633.058 .478 .960 
x9.42 207.9195 631.548 .491 .960 
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Item-Total Statistics (Cont.)   
 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 
Item 

Deleted 
x9.43 207.8591 630.730 .504 .960 
x9.45 207.9866 630.203 .477 .960 
x10.46 207.6577 625.713 .635 .960 
x10.47 207.5705 627.260 .592 .960 
x10.48 207.5235 626.819 .600 .960 
x10.49 207.7785 626.147 .573 .960 
x10.50 207.7047 628.885 .585 .960 
x10.51 207.8591 627.446 .563 .960 
x10.52 207.5705 622.625 .667 .960 
x10.53 207.6107 625.618 .617 .960 
x10.54 207.6577 626.700 .690 .960 
x10.55 207.7383 632.357 .444 .960 

 
 

Scale Statistics 

Mean 
Varianc

e 
Std. 

Deviation 
N of 
Items 

211.6846 651.947 25.53326 55 
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ประวัติผูวิจัย 
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ท่ีอยู    157 หมูท่ี 2 ตําบลบานกุม อําเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 
ท่ีทํางาน   โรงเรียนวัดรางบัวทอง ตําบลบานกุม อําเภอสองพ่ีนอง  
    จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
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    วิทยาลัยครูนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.  2527  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ.  2548  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 
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ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ.  2523  ครู 2 โรงเรียนวัดรางบัวทอง  อําเภอสองพ่ีนอง  
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 จังหวัดสุพรรณบุร ี
 พ.ศ. 2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางบัวทอง  อําเภอสองพ่ีนอง 
    จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix
	History



