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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน ใชวิธีการสุมแบงชั้นตามสัดสวนของขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน   
 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน โดยเรียง

ลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและจูงใจ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทำงานเปนทีม การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน การบริการท่ีดี 

และการพัฒนาตนเอง 

 2.  การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 
โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก งานบริการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน 

งานปกครองนักเรียน และงานแนะแนวนักเรียน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 27

 3.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนา

ตนเอง การวิเคราะหและสังเคราะห เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

โดยรวมกันทำนายได รอยละ 77 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ:  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา  การบริหารกิจการนักเรียน  ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study level of educational administrators’ competencies; 

2) study level of student affairs administration in educational institutions; and 3) analyze 

administrators’ competencies affecting student affairs administration in educational institutions. 

The research samples, derived by proportional stratified random sampling characterized 

by school size, were 310 administrators and teachers in government school under the 

Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area office 2. The research instrument 

was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

 The findings of this research were as follows: 

 1. Overall and in specific aspects, the educational administrators’ competencies 

were at the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows; 

analysis and synthesis, negotiation and motivation, personnel development, team-working 

management, learning accomplishment, vision, service mind and self-development. 

 2. Overall and in specific aspects, the student affairs administration in educational 

institutions was at the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest 

as follows; service and student welfare, the student guidance activities, the provision of 
advice about student administration and vocational guidance. 

 3. The educational institutions administrators’ competencies in the aspects of 

personnel development, self-development, analysis and synthesis together predicted 
student affairs administration in educational institutions at the percentage of 77 with 

statistical significance at .01. 

 

Keywords: administrator’s competency, student affairs administration, primary education 
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บทนำ 
 สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา สืบเน่ืองจาก 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรม และวิทยาการใหม ๆ จากอารยประเทศเขามา 

มีอิทธิพล ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีมีผลกระทบสำคัญตอระดับคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล

ถดถอยลดนอยลงเร่ือย ๆ ดังน้ัน จึงมีความจำเปนในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคล 

ในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนพลังอันสำคัญของชาติ เพราะเปนวัยท่ีมี

ความเปลี่ยนแปลงอยางหลากหลาย เปนวัยท่ีกาวสูระบบการผลิต เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ออกสูสังคมไดอยางมีศักยภาพท่ีสมควรไดรับการพัฒนาใหเปนพลังของชาติที่ตองสืบทอดและ

ดำเนินกิจกรรมทางสังคมตอจากคนรุนกอนตอไป เปาหมายของพัฒนาสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา

และการเรียนรูวา เปาหมายเชิงคุณภาพ ตองการใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม 

ทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการดำรงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนำความรู โดยมุงใหเกิดการเสริมสรางความรูตามความเหมาะสมของคน

ทุกกลุม ทุกวัย เพ่ือใหสามารถรูเทาทันการเปล่ียนแปลง กาวสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง และ

สนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกันมุงเสริมสรางคนไทย ใหมีสุขภาวะท่ีดี 

ควบคูกับการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550: 1) 

 การพัฒนาคนน้ัน จะพัฒนาคุณภาพของคนไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับกระบวนการ

วางแผนการจัดการศึกษาเปนสวนสำคัญ สำหรับระบบการศึกษาในประเทศไทยไดพัฒนามาอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยใชกระบวนการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายและหลักการชัดเจนในหมวดท่ี 1 โดยเฉพาะ 

มาตราท่ี 6 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 5) 
 ภารกิจของสถานศึกษาน้ันนอกจากจะมีงานดานการเรียนการสอนหรืองานวิชาการแลว 

ตองรับผิดชอบในการบริหารงานตาง ๆ อีกเชน งานบุคลากร งานงบประมาณและการบริหารทั่วไป 

งานตาง ๆ ที่กลาวมาน้ีตองมีความสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะทำใหกิจกรรมดำเนินไปดวย

ความราบร่ืน ซ่ึงงานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมและบริการตาง ๆ ท่ีชวยใหนักเรียน 

ไดรับประสบการณและไดรับความสะดวกสบาย จึงจำเปนตองมีการบริหารกิจการนักเรียนอยาง 

ถูกตองตามหลักวิชาการ (วิโรจน  สาระรัตนะ, 2553: 138)  
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 งานบริหารกิจการนักเรียนจึงมีความสำคัญมากในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเปน 

การดำเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวกับนักเรียน เชน การปกครองนักเรียน การจัดบริการนักเรียน การบริการ 

แนะแนวนักเรียน และการจัดกิจกรรมนักเรียน สันติ นิลหมื่นไวย (2546: 3-4) กลาววา จุดมุงหมาย

ของการศึกษาน้ันไมใชมุงท่ีจะพัฒนาดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตเปนการพัฒนาคนใหเปนผูมี

อุปนิสัยท่ีสมบูรณ คือ เปาหมายสูงสุดที่จะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ เปนผูที่ใชการไดในสังคม 

และดำรงชีวิตอยูในโลกปจจุบันและอนาคตไดอยางปกติสุข สิ่งเหลาน้ีจึงเปนภาระหนาท่ีหลัก 

ของงานกิจการนักเรียนท่ีจะตองดำเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายเพราะเปนงานท่ีมีสวนเสริมพฤติกรรม

ของนักเรียนใหมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมพฤติกรรม

และผลักดันคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใหมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

และจริยธรรม พรอมที่จะเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตอไปในอนาคต ที่จะชวยพัฒนาพฤติกรรม

ของนักเรียน จำเปนตองไดรับการพัฒนาดูแลและเอาใจใส เพราะระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มจีดุมุงหมายใหนกัเรียนเปนคนมรีะเบียบ วินยั มคีวามรับผดิชอบในตนเอง ในสงัคมใหมคีวามรักชาติ 

ศาสน กษัตริย ความซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย 

และมีจิตสาธารณะ  

 ดังน้ัน การบริหารกิจการนักเรียนใหประสบความสำเร็จ ผูบริหารควรมีความสามารถสูง 

เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักท่ีสำคัญของสถานศึกษาและเปนผูนำวิชาชีพท่ีจะตองมี

สมรรถนะความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนำ

ไปสูการจัดและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2546: 65-72) ไดกำหนดสมรรถนะของผูบริหารไววา

ประเมินสมรรถนะหลัก คือ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม 

และสมรรถนะประจำสายงาน คือ การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน      

 กลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีสวนสำคัญในการบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งเปน 

การชวยเหลือปองกัน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนต้ังแตเยาววัย เน่ืองจากเปาหมายของกิจการนักเรียน 

เปนกิจกรรมที่สรางและเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถ

คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีทักษะการดำเนินชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ซึ่งสอดคลองกับสุภาภรณ จันทรกลม (2556: 102-105) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
ในอำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พบวา สมรรถนะหรือความสามารถประสบการณในการทำงาน

บริหารของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการบริหารจัดการวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพ
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บริบทของสถานศึกษา ซึ่งสงผลตอการทำงานและประสิทธิภาพของงาน เชน ดานนโยบายและ 

การวางแผนการศึกษา ดานการบริหารกิจการนักเรียน และดานการบริหารการประชาสัมพันธและ

ความสัมพันธชุมชน   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (2557: 11-17) ไดดำเนินการ

สงเสริม การจัดการศึกษาตามพันธกิจที่กำหนดวา สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน 

ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ที่กำหนดวา “ใหมีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเกาป โดยใหเด็ก 

ซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาป ที่สิบหก” อีกท้ัง 

ยังสงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

คือ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม   

 จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาน้ันจะเห็นไดวา สมรรถนะของผูบริหารมีความสำคัญ 

ในการบริหารกิจการนักเรียนเปนอยางย่ิงท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษาประสบความสำเร็จ จึงทำใหผู วิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหาร 

สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือจะไดนำผลการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางพิจารณาสนับสนุน

สงเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2  

 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
 3. เพ่ือวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรตน คือ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งมีองคประกอบ 8 ดานไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการท่ีดี  
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3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเปนทีม 5) การวิเคราะหและสังเคราะห 6) การส่ือสารและจูงใจ 

7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน 

 2.  ตัวแปรตาม คือ การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งประกอบดวย 5 ดานไดแก 1) งานปกครองนักเรียน  

2) งานบริการนักเรียน 3) งานแนะแนวนักเรียน และ 4) งานกิจกรรมนักเรียน  

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ที่เกิดจากความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะสวนบุคคล ที่ทำใหสามารถปฏิบัติงาน 

ไดสำเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิขององคกร ไดแก  

      1.1 การมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง พฤติกรรมความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมี

คุณภาพ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีความคิดริเริมสรางสรรค  มีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

     1.2  การบริการที่ดี หมายถึง พฤติกรรมความตั้งใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 

มีการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

     1.3  การพัฒนาตนเอง หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย
ของตนเอง การเลือกวิธีพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม การศึกษาคนควาหาความรู ติดตาม 

องคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

      1.4  การทำงานเปนทีม หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการวางแผนงานรวมกับ 

ผูอื่น การใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุนใหกำลังใจเพ่ือนรวมงาน ยกยองใหเกียรติผูอื่น การปรับ
ตัวเขากับบุคคลอื่น แสดงบทบาทผูนำหรือผูตามไดในโอกาสท่ีเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       1.5 การวิเคราะหและสังเคราะห หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการทำ 

ความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอยตามหลักการ หรือกฎเกณฑที่กำหนด สามารถ

รวบรวมสิ่งตาง ๆ จัดทำอยางระบบเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกร 
หรืองานในภาพรวมและดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการจัดทำนโยบาย วางแผน 
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การบริหารสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำป

ของสถานศึกษาแกตนสังกัด 

   1.6 การสื่อสารและจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร 

โตตอบ เสนอแนวคิดในท่ีประชุมและในโอกาสตาง ๆ การเปนผูนำการอภิปรายและสรุปประเด็น 

ในการประชุม การใหกำลังใจและใหเกียรติผูอื่น ตลอดจนสามารถชักจูง โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับคลอยตามเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร 

      1.7  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการใหคำปรึกษา 

แนะนำ และชวยแกปญหาใหแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการสงเสริมจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหผูรวมงาน 

ไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  

         1.8  การมีวิสัยทัศน หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองคกรท่ีเปนรูปแบบเปนท่ียอมรับและเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด วิธีการใหม ๆ เพ่ือการพัฒนางาน และมีการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

เทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณแวดลอมเปลี่ยนไปได 

 2. การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง หนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่ตองดำเนินงาน

จัดการกิจการและการกระทำทุกอยางท่ีเก่ียวของกับนักเรียนภายนอกหองเรียน เพ่ือใหนักเรียน 

ไดพัฒนา และมีพฤติกรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค ไดแก  

     2.1 งานปกครองนักเรียน หมายถึง งานเก่ียวกับการควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียน 

การแตงกาย การปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียน ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหคำแนะนำแกสภานักเรียน เพ่ือสรางระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ใหคำช้ีแนะวากลาวตักเตือนและติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ประสานงานกับผูปกครอง 

ของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงคมาพูดคุยรวมกัน เพ่ือชวยในการแกปญหาของนักเรียน 

และมีการประสานความรวมมือกับชุมชนภายนอกท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมในงานปกครอง 
   2.2  งานบริการนักเรียน หมายถึง งานเก่ียวกับการกำหนดนโยบายงานบริการการจัด

บริการหองสมุดใหมีบรรยากาศการอานท่ีเหมาะสม การบริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย การจัด

กิจกรรม และการบริการตาง ๆ การพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง มีการส่ือสารประชาสัมพันธ 

ที่สรางความสัมพันธระหวางครู ผูปกครอง นักเรียน การจัดกิจกรรมประสานสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน และการสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม              
     2.3  งานแนะแนว หมายถึง เปนงานท่ีเก่ียวกับการแนะแนวเปนแหลงศึกษาและ 

จัดเตรียมขอมูลขาวสารใหความรูกับนักเรียน นักเรียนมีสวนรวมและไดรับประโยชนในโครงการ 

เพ่ือนชวยเพ่ือน สงเสริมใหมีขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ สงเสริม การจัดระบบขอมูล 
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สารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือแกไขปญหาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน การสงเสริมใหจัด

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือใหคำปรึกษานักเรียน รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาและรายงานผล 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 

  2.4 งานกิจกรรมนักเรียน หมายถึง งานกิจกรรมที่สนองความตองการของนักเรียน เชน 

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการเขาคายอาสาพัฒนา

ชุมชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด การสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะตอความคิดสรางสรรค 

และการนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เชน การจัดกิจกรรมสภานักเรียน สงเสริมทักษะความเปน

ประชาธิปไตย กิจกรรมปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศผูปกครอง 
 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เปนการวิจัย 

เชิงพรรณนา โดยใชผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนและครูเปนหนวยวิเคราะห  

 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งหมด 150 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร โดยจำแนกเปนกลุม 

ผูบริหารจำนวน 138 คน และกลุมครูจำนวน 1,425 คน รวมท้ังสิ้น 1,563 คน    

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

ของขนาดโรงเรียน โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 310 คน 

ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 
  

 

  

    

 51 328 10 64 

 83 931 16 181 

 12 187 2 36 

 138 1,425 28 282 

 1,563 310 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะของผูบริหาร 

สถานศึกษาและการบริหารกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม

ตัวแปรการวิจัย แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำจากอาจารย 

ที่ปรึกษา นำแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรง 

ดานเน้ือหา ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค  

โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามตัวแปรตน 32 ขอ 

และตัวแปรตาม 23 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบตามขอเสนอแนะ 

ของผูทรงคณุวุฒ ิและอาจารยทีป่รกึษา นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบรหิารและครูในสถานศึกษา

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาคำนวณหาความเท่ียง 

โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาเทากับ 0.91 และคาความเท่ียงของการบริหารกิจการนักเรียนเทากับ 0.84  

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครูที่

ปฏิบัติการสอนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนดัหมาย ไดรบัแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณกลับคนืมา 

จำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 
 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบรูณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ีการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบ

คำบรรยายการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา หาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหสมรรถนะของ 

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
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ผลการวิจัย 
 การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหาร

กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

แบงเปน 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

             สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.30, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการวิเคราะหและสังเคราะห 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.36, S.D. = 0.54) รองลงมา ไดแก การส่ือสารและจูงใจ ( x̄  = 4.34,  

S.D. = 0.53) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( x̄ =4.33, S.D.=0.55) การทำงานเปนทีม ( x̄  = 4.32,  

S.D. = 0.54) การมุงผลสมัฤทธ์ิ  ( x̄  = 4.31, S.D. = 0.51) การมีวิสยัทัศน ( x̄  = 4.31, S.D. = 0.54)  

การบริการท่ีดี ( x̄  =  4.27, S.D. = 0.54) และการพัฒนาตนเอง ( x̄  = 4.18, S.D. = 0.51)  

ตามลำดับดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

 
         (n=310) 

  X  S.D.   

   

 

   

4.31 

4.27 

4.18 

0.51 

0.54 

0.51 
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4.32 
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4.34 

4.33 

4.31 

0.54 

0.54 

0.53 

0.55 

0.54 
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 4.30 0.47   
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 การบริหารกิจการนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การบริหาร

กิจการนักเรียนในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยงานบริการนักเรียน ( x̄  = 4.21, S.D. =0.54) 

อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก งานกิจกรรมนักเรียน ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.52) งานปกครอง

นักเรียน ( x̄  = 4.18, S.D. = 0.51) และงานแนะแนวนักเรียน ( x̄  = 4.14 , S.D. = 0.56) ตามลำดับ 

 

ตารางที ่3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา   

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

 (n=310) 

  X  S.D.   

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

4.18 

4.21 

4.14 

4.20 

0.51 

0.54 

0.56 

0.52 
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1 

4 

2 

  4.19 0.48   

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหาร

กิจการนักเรยีนในสถานศึกษา สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 2 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X
7
) การพัฒนาตนเอง (X

3
) และการวิเคราะหและสังเคราะห  

(X
5
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของการบริหาร

กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

) 

ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.77 ซึ่ง

แสดงวาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาตนเอง และการวิเคราะหและสังเคราะห  

สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา และสามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษา 
ไดรอยละ 77 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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tot = 0.39 + 0.33 (X7) + 0.31 (X3) + 0.23 (X5)  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ตารางที่ 4 ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหาร 

  กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

  เขต 2 ในภาพรวม (Y
tot

) 

    (n=310) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

3 

306 

309 

56.65 

16.95 

73.61 

18.88 

0.05 

340.86** .00 

 
 b SE.b Beta t Sig. 

 

  (X7) 

  (X3) 

  (X5) 

0.39 

0.33 

0.31 

0.23 

0.12 

0.03 

0.04 

0.03 

 

0.37 

0.33 

0.25 

3.32** 

8.65** 

7.41** 

5.96** 

.01 

.00 

.00 

.00 

     

อภิปรายผล 
 1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา 

คือ ดานการส่ือสารและจูงใจและดานการพัฒนาศักยภาพ ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร 

สถานศึกษามีความเปนผูนำ มีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของบุคลากร เพ่ือเปน

แนวทางในการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนถึงมีการใหคำปรึกษา ชวยแกปญหา ใหกำลังใจ และ

สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความสามารถในรูปแบบตาง ๆ สอดคลองกับผลงานวิจัยของดนยพัชร  

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R = 0.87   R2 = 0.77 SEE. = 0.23 

= 0.37 (Z7) + 0.33 (Z3) + 0.25 (Z5) tot  
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บุญญาธิ (2556: 105) พบวา สมรรถนะของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 2 ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารในยุคของ 

การเปล่ียนแปลงทางดานการศึกษาไดตระหนักถึงบทบาทของผูนำยุคใหม มคีวามมุงมัน่ ในการปฏิบตังิาน 

รวมท้ังดำเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีคุณภาพ เพราะขอบังคับของ 

คุรุสภากำหนดไววา ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท

ทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนท่ีผานการคัดเลือก 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการพัฒนา

ทางดานสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษากำหนดมาแลว จึงเปนผูมีสมรรถนะหรือความสามารถในการทำงานควบคูกับความรู  

ในการบริหารงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาท่ีตั้งไว ไดอยาง 

มีคุณภาพจึงทำใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 เปนผูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก    

 2.  การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหาร

กิจการนักเรียน ดานงานบริการนักเรียน มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ดานงานกิจกรรมนักเรียน

และงานปกครองนักเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้ เน่ืองจากผูบริหารของสถานศึกษา ไดบริหารกิจการ

นักเรียนโดยการสงเสริมการจัดบริการในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดการบริการหองสมุด การจัด

บริการดานสุขภาพอนามัย มีการประชาสัมพันธที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และ

นักเรียน อีกท้ังยังมีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมนักเรียนใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน

และทองถ่ิน ตลอดจนถึงการปกครองนักเรียนในดานความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย และนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ของสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยของภิญญา รัตนวรชาติ (2551: 60) พบวา การบริหาร

กิจการนักเรียน อำเภอคลองใหญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและรายดาน 

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีสำคัญท่ีโรงเรียน 
ตองจัดขึ้นเพ่ือมุงหวังใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

โดยผูเรียนสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือชวยพัฒนาองครวมท้ัง

รางกายและจิตใจ และเปดโอกาสใหนักเรียนผูปกครองมีสวนรวมในการกำหนดระเบียบวินัย 
ของโรงเรียน  พรอมการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมนักเรียนใหเปนผูมีระเบียบวินัยอยูเสมอ   

 3.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ 

ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการพัฒนาตนเอง และดานการวิเคราะหและสังเคราะห  
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เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทำนายการบริหารกิจการนักเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดรอยละ 77 โดยอภิปรายผล 
เปนรายดานดังน้ี     

  3.1 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มอีทิธิพลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานศึกษา

โดยผูบริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยูเสมอ โดยการสงเสริม สนับสนุน 

จดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ใหโอกาสเพ่ือนรวมงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบตาง ๆ 

ตลอดจนถึงมีการจูงใจใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพอยูเสมอ 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชาตรี ประสมศรี (2555: 95) พบวา สถานศึกษาเปนหนวยงาน 

ปฏิบัติที่สำคัญย่ิงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงศักยภาพของบุคลากร 

มีสวนสำคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนคนดี คนดี คือ คนที่

ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทางดาน

จิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน มีวินัยมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีเหตุผล รูหนาท่ีมีจิตใจประชาธิปไตย 

มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอม สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เปนคนเกง คนเกง คือ 

คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิตโดยมีความสามารถ มีความคิดสรางสรรค เปนคนทันสมัย 

ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพและทำ

ประโยชนใหเกิดแกตนเอง สังคมและประเทศชาติ เปนคนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพท้ังทางกาย

และจิตใจที่ดี เปนคนราเริงแจมใส รางกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีอิสรภาพ 

ปลอดจากอบายมุขและสามารถดำรงชีวิตไดอยางเพียงพอแกอัตภาพ สามารถปรับตัวไดเหมาะสม

กับสถานการณและสังคมที่ เปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาจะไดผลดีเพียงใดจึงขึ้นอยู กับ 
การบริหารงานในสถานศึกษาในดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเปนสำคัญ       
  3.2 ดานการพัฒนาตนเอง มีอิทธิพลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งนี้ เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา 

มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตนเอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข  
มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ติดตามความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือนำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ 
วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ (2551: 78) พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการต่ืนตัวปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ในการแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เขารวมประชุมสัมมนามากขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองมาจากปจจุบัน 

มีการกระจายสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหครอบคลุมพื้นท่ีตางจังหวัดใหผูบริหารสามารถเรียนตอ

ในระดับสูงขึ้นไดงายข้ึน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการส่ือสารมากขึ้น มีการเขาถึงขอมูล

ขาวสารในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดหลายทาง เชน ดานอินเทอรเน็ต เปนตน 
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  3.3 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มอีทิธิพลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา 

มีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ เพ่ือจัดทำนโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษา 

โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปของสถานศึกษา 

แกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกัดอยู สอดคลองกับประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 47-53)  

ที่กลาววา การคิดวิเคราะหเปนรากฐานสำคัญของการเรียนรูและการดำเนินชีวิตบุคคลที่มี 

ความสามารถ ในการคิดวิเคราะหจะมีความสามารถในดานอ่ืน ๆ เหนือกวาบุคคลอื่น ๆ ทั้งดาน

สติปญญาและการดำเนินชีวิต การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของการคิดท้ังมวล เปนทักษะท่ีทุกคน

สามารถพัฒนาได ซึ่งประกอบไปดวยทักษะท่ีสำคัญ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเน 

และการประยุกตใชการประเมินการจำแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู การสันนิษฐาน  

การสรุปเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเช่ือมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ การต้ังสมมติฐานท่ีมี

ผลมาจากการศึกษาคนควาและการตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจดวยเหตุผล 

ทักษะการคิดวิเคราะหจึงเปนทักษะการคิดระดับสูงท่ีเปนองคประกอบสำคัญของกระบวนการคิด

ทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดี 

มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ใหความรูเก่ียวกับการจัด

ระบบการใหการบริการบนพ้ืนฐานของขอมูลความตองการ โดยใหสถานศึกษาตระหนักและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีในการใหบริการตอชุมชนและผูรับบริการ ซึ่งจะสงผลดีตอความสัมพันธระหวาง 

สถานศึกษากับชุมชนตอไป 

  1.2 จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง 

มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัด

อบรมใหความรูเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดใชเปน

เคร่ืองมือในการศึกษาคนควาเพ่ือการพัฒนาตนเอง อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป 
  1.3 จากผลการวิจัยพบวา การปกครองนักเรียน มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น 

สถานศึกษาควรใหความสนใจในการควบคุม และเอาใจใสดานความประพฤติของนักเรียน 

การบันทึกขอมูลตาง ๆ เ ก่ียวกับนักเรียน ตลอดจนการใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 

ในการกำหนดระเบียบวินัยตาง ๆ ของสถานศึกษา 
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  1.4 จากผลการวิจัยพบวา การปกครองนักเรียน ดานการแนะแนวนักเรียนมีคาเฉล่ียนอย

กวาภาพรวม ดังน้ัน สถานศึกษาควรจัดครูและบุคลากรท่ีมีความรู ผูมีประสบการณในสาขาอาชีพ

ตาง ๆ มาใหขอคิด แนะแนวทางชีวิตในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพแกนักเรียนอยางสม่ำเสมอ  

  1.5 สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ นำแนวทางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน ไดแก 1) ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2) ดานการพัฒนา

ตนเอง และ 3) ดานการวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการ

นักเรียน 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ในการบริหารกิจการนักเรียน 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การพัฒนาตนเองของครู 

  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนกับการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

 

สรุป 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การบริหารกิจการนักเรียนใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารกิจการ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตาม

ลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี 1) ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2) ดานการพัฒนาตนเอง 
และ 3) ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

งานวิจัยน้ีพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ดานการพัฒนาตนเอง และดานการวิเคราะหและสังเคราะห สามารถทำนายการบริหารกิจการ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได รอยละ 77 

สำหรับการวิจัยในคร้ังน้ี พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมมีอิทธิพลตอการบริหาร 

กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดแก  

1) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) ดานการบริการท่ีดี 3) ดานการทำงานเปนทีม 4) ดานการสื่อสารและ
จูงใจ และ 5) ดานการมีวิสยัทัศน 
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