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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา

ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู และ 3) วิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ�านวน 280 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น

โดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อย ดังนี้ คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาวะผู้น�า ความฉลาด

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่นและ 

การตัดสินใจ

 2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ 

จากมากไปน้อย ดังน้ี การพัฒนาผู้เรียน การจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้น�าครู การบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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 3.  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความฉลาด คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 

และภาวะผู้น�าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโดยสามารถร่วมกันท�านายได ้

ร้อยละ 35.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ประถมศึกษา

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of school characteristic administrators;  

2) identify the level of teachers’ performance competency; and 3) analyze characteristic of 

school administrators affecting the teachers’ performance competency. The research 

sample was 280 teachers in public schools under Samut Sakhon Primary Educational 

Service Area Office, derived by proportional stratified random sampling distributed by 

district. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data 

were analyzed with percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.

 The findings of this research were as follows:

 1. Overall and in specific aspects, the characteristic school administrators were at 

a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: moral 

and ethical administration; self-confidence; leadership; intelligence, adjustment ability; 

high tolerance; interpersonal relations and collaboration; and decision-making.

 2. Overall and in specific aspects, the teachers’ performance competencies were 

at a high level. The aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: student 

development; classroom management; teacher leadership; curriculum and learning 

management; relationship and collaborative for learning and analysis, synthesis and 

classroom research.

 3. The characteristic of school administrators in aspects of intelligence, moral and 

ethical administration, and leadership together predicted the teachers’ performance 

competency at the percentage of 35.20 with statistical significance at .05.

Keywords:  characteristic of school administrators, teacher’s performance competency,  

    primary educational
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บทน�า

 ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการศึกษาอย่างมากมาเป็นเวลานานแล้ว โดยได้ก�าหนด

แผนการศึกษาแห่งชาติ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมและสภาพเศรษฐกิจ นับตั้งแต่  

พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา นบัเป็นชาตท่ีิลงทุนด้านการศกึษาสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก แต่การศึกษาไทย

ยังคงมปัีญหาในด้านคณุภาพทียั่งไม่สามารถแข่งขนัได้ในระดบัเวทีนานาชาต ิ ท้ังปัญหาท่ีประจกัษ์ชดั

และปัญหาซับซ้อน การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ จึงก่อให้เกิดความด้อยคุณภาพของประชากรในประเทศ 

ใจกลางของปัญหาการศึกษาไทยไม่ใช้การขาด “ทรัพยากร” แต่เป็นการขาด “ประสิทธิภาพ”  

ในการใช้ทรัพยากรอันเนื่องมาจากการขาด “ความรับผิดชอบ” (accountability) ของระบบการศึกษา 

ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง หนึ่งในปัจจัยที่ต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยคือ  

“ครู” ซึ่งเป็นบุคลากรส�าคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปคุณภาพ 

การศึกษาจะเป็นไปไม่ได้เลย หากปราศจากการยกระดับคุณภาพครู ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในระบบการศึกษา การไม่ให้ความส�าคัญกับครูจึงมีผลต่อคุณภาพการศึกษา 

ของประเทศโดยรวม (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558: 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 

การจัดการศึกษาได้พยายามด�าเนินงานเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์

และแผนการพัฒนาครู มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท้ังด้านเน้ือหาวิชาตามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการประชุมปฏิบัติการ 

และการอบรมในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อนข้างมาก แต่โดยภาพรวมพบว่า คณุภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏ

ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินและการทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในและต่างประเทศบ่งชี้ว่าคุณภาพผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต�่าและด้อยกว่านานาชาติ ซึ่งได ้

สะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างชัดเจนว่า สถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานขั้นต�่า ครูขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูได้มาตรฐาน

เฉพาะด้านวุฒิการศึกษาแต่วิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนส่วนใหญ่ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต�่า (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 2-3) 

 ปัญหาของครูเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังน้ี 1) ครูผู้สอน 

ไม่ได้จบการศึกษาในวิชาเอกท่ีสอนโดยตรง 2) ครูมีภาระงานมาก 3) ครูมีศักยภาพไม่เพียงพอ 

ต่อการจัดการเรียนการสอน 4) ครูต้องสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) ครูใช้เวลาในการท�าผลงาน

วิชาการมากท�าให้สนใจในการสอนน้อย 6) ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อการสอน 7) ครูให้ความส�าคัญกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมากกว่ากลุ่มสาระรอง 8) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง 

9) ครูขาดขวัญก�าลังใจในการท�างาน 10) ครูขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

11) การพัฒนาอบรมครูไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
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2552: 14-15) การพัฒนาครูเป็นหัวใจส�าคัญในการบริหารการศึกษา เพราะงานทุกชนิดของ 

สถานศกึษาจะด�าเนินการเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และได้รบัผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายหรอืไม่เพียงใด 

ขึ้นอยู่กับความสามารถและความร่วมมือของครู ถ้าครูขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวัญก�าลังใจ 

ในการปฏิบตังิาน ไม่จงรกัภักดต่ีอหน่วยงานของตนเองและขาดความรบัผดิชอบ ทะเลาะเบาะแว้งกัน 

แตกแยกความสามัคคี ต่างคนต่างอยู่และท�างานไปวัน ๆ โดยไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่สถานศึกษาได้วางไว้ก็จะประสบความล้มเหลว การพัฒนาครูจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิง

ในการบริหารการศึกษา แม้ว่าครูทุกคนของสถานศึกษาจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม หากเวลา

ผ่านไปนาน ๆ บรรดาความรู้ ความช�านาญก็ย่อมอ่อนลงไปเป็นของธรรมดา หรือบางทีการท�างาน

จ�าเจอยู่เสมอ ๆ งานที่ท�าอาจจะกลายเป็นความเบื่อหน่ายได้เช่นกัน (พรทิพย์ บุญณสะ, 2555: 4-5) 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกหลักท่ีส�าคัญต่อความส�าเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าว การแสวงหา 

ผู้บริหารที่มีความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะ คุณลักษณะ ศักยภาพความรู้ ความสามารถทางศาสตร์

และศิลป์ในการบริหารงานจึงมีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จของสถานศึกษา ในการบริหาร 

การศึกษาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้น�าที่มีคุณลักษณะเอื้อต่อความส�าเร็จ หรือกล่าวอีกอย่างว่า  

ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพ 

และคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553: 182) ผู้บริหารสถานศึกษา 

ทีม่คีณุลักษณะทางการบรหิารย่อมน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากคณุลักษณะ

ทางการบริหารเป็นสิง่ทีจ่ะท�าหน้าทีก่ระตุน้การท�างานของบคุลากรให้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ก�าหนดเป้าประสงค์ (goals) ท่ีเก่ียวกับครู

และบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่า “ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะ 

ตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ” และเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา 

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้เป ้าประสงค์ของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาครที่ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน (ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2558: 41-42) ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะที่ดีจึงมีส่วนในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาครู ให้เป็นผู้ท่ีเรียนรู ้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามข้อก�าหนดของสมรรถนะ

 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท้ังน้ีเพ่ือน�าไปใช้

เป็นข้อมลูในการพัฒนาคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตังิาน

ของครู เพ่ือไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและครูในสถานศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้นไป
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วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร

 2. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร

 3. เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของครู

ตัวแปรการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น คอื คณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�า 2) ความฉลาด 

3) การตดัสนิใจ 4) ความเชือ่มัน่ในตนเอง 5) มนุษยสมัพันธ์และการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ 6) การปรบัตวั

ให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 

 2. ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น�าครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรียนรู้

สมมติฐานการวิจัย
 คณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้�า 2) ความฉลาด 3) การตดัสนิใจ 

4) ความเชื่อมั่นในตนเอง 5) มนุษยสัมพันธ ์และการท�างานร ่วมกับผู ้อื่น 6) การปรับตัว 

ให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยสังเคราะห์จากเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของ Trewatha (1982: 388) Dubrin 

(2004: 33-47) Daft (2006: 334) Stogdill (1974 อ้างถึงใน Paul, Blarchard & Johnson, 2008: 

77) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 7-8) ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2545: 112-114) สมถวิล ชูทรัพย์ (2550: 201) พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา (2555: 276) และกานดา  

สุขทุม (2556: 30-31) โดยน�ามาสังเคราะห์ได้ตัวแปรทั้งหมด 8 ประการ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�า 
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2) ความฉลาด 3) การตัดสินใจ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง 5) มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น 6) การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 

ส�าหรับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2553: 8-15) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดังน้ี 1) การบริหารหลักสูตรและการจัด 

การเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น�าครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

6 

ของครู ผูวิจัยไดใชแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 8-15) ประกอบดวย 6 
สมรรถนะ ดังนี้ 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) 
การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนําครู และ 6) การสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
คําจํากัดความตัวแปรการวิจัย 
 1. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่แสดงออกถึงการมีลักษณะประจําตัวที่มีมาต้ังแตกําเนิดและ
ที่เกิดจากการเรียนรู ทําใหมีอิทธิพลหรือมีบทบาทมากกวาบุคคลอ่ืนในสถานศึกษา และมีสวนเกี่ยวของกับ
การบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
 1.1 ภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการ
ขับเคลื่อนหรือสรางอิทธิพล กระตุน ชี้นํา ผลักดันที่มีตอครูในการปฏิบัติงาน มุงสูการบรรลุเปาหมายท่ี

ตัวแปรตาม 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของคร ู

 
1.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
2.  การพฒันาผูเรียน 
3.  การจัดการชั้นเรียน 
4.  การวิเคราะห สงัเคราะห และการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผูเรียน 
5.  ภาวะผูนําครู 
6.  การสรางความสัมพนัธและความรวมมือ   
    กับชมุชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

ตัวแปรตน 
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา 

 
1.  ภาวะผูนํา 
2.  ความฉลาด  
3.  การตัดสินใจ 
4.  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
5.  มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6.  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
7.  ความอดทนสูง 
8.  คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 
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ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่แสดงออกถึงการมีลักษณะประจ�าตัวที่มี 

มาต้ังแต่ก�าเนิดและที่เกิดจากการเรียนรู ้  ท�าให้มีอิทธิพลหรือมีบทบาทมากกว่าบุคคลอื่นใน 

สถานศึกษา และมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบความส�าเร็จได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

  1.1  ภาวะผู้น�า หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความสามารถ

ในการขับเคล่ือนหรือสร้างอิทธิพล กระตุ้น ชี้น�า ผลักดันท่ีมีต่อครูในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด ตลอดจนครูในสถานศึกษามีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท�า

สิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ

  1.2  ความฉลาด หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความรู้และ

ความสามารถ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ท้ังในด้านวิชาการ ด้านการเงินและงบประมาณ  

ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป มีความสามารถในการวินิจฉัยส่ังการ เข้าใจข้อมูลท่ีซับซ้อน

และสามารถหาข้อสรุปจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง คิดได้ด้วยเหตุผล เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของ

เหตุการณ์ มีวิจารณญาณที่ดี สนใจและรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

  1.3  การตัดสินใจ หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง 

ความสามารถในการใช้เหตุผล เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์และหาทางเลือก โดยต้องค�านึงถึง 

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ มีหน้าที่ในการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลท่ีจะ

เกิดขึน้กับการพัฒนาของบคุลากร ผูเ้รยีน และชมุชน สามารถตดัสนิใจได้ถูกต้อง รวดเรว็ สมเหตสุมผล 

  1.4  ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึง

การมีศรัทธาในตัวเอง เชื่อมั่น เชื่อถือในความสามารถ บุคลิกลักษณะ ความรู้และจิตใจของตนเอง 

กล้าแสดงออกในพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม สร้างสรรค์ และมคีวามเชือ่ว่าบคุลากรในสถานศกึษาสามารถ

ปฏิบัติงานได้ดี

  1.5  มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร ่วมกับผู ้อื่น หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู ้และเข้าใจบุคคลอื่นเป็นกันเองกับทุกคน 

ในสถานศึกษา มีการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันท�าให้เกิดพลังจากความร่วมแรงร่วมใจกัน

  1.6  การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา 

ที่แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สนองตอบได้ฉับไวต่อเน่ืองกับ

สถานการณ์และโอกาส สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้สอดคล้องสมดุลทันสมัย  

มีความยืดหยุ่น และด�าเนินบทบาทในฐานะผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม
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  1.7  ความอดทนสูง หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง 

ความสามารถของร่างกายและความคิดจิตใจท่ีจะทนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้ต่อเน่ือง ผลักดันงานให้

บรรลุเป้าหมายปลายทางได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ ด้านร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะทนต่อความยาก

ล�าบาก มีความมั่นคงทางอารมณ์ อดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ และอดทนต่อการรอคอยดูความส�าเร็จ

ของงาน

  1.8 คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา 

ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตัง้มัน่อยู่บนพ้ืนฐานของความซือ่สตัย์สุจรติ ยึดระบบคณุธรรมในการบรหิารงาน 

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมีหน้าท่ีแนะน�า ตักเตือน ควบคุม ก�ากับดูแลบุคลากร

ในสถานศึกษา

 2.  สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการปฏิบัติงานท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก

ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ สามารถผลักดันให้ครูสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี

หรอืปฏบิตัไิด้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดในงานท่ีตนรบัผิดชอบ ให้บรรลุผลอย่างมปีระสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

  2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ครูมีความสามารถในการสร้าง

และพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องและเป็นระบบ  

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยสามารถใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

  2.2  การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

การพัฒนาทักษะชวิีต การส่งเสรมิสขุภาพทัง้ด้านร่างกายและจติใจ มุง่มัน่สร้างความเป็นประชาธิปไตย 

ส่งเสริมให้ตระหนักและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด�าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

  2.3  การจัดการชั้นเรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 

โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มีการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ�าชั้นเรียนต่าง ๆ ก�ากับดูแลชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน

  2.4  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู ้เรียน หมายถึง ครูม ี

ความสามารถในการท�าความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวมพิจารณาหาข้อสรุปอย่างม ี

ระบบ และน�าไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและงานอย่างเป็นระบบ    
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  2.5  ภาวะผู้น�าครู หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกันท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นแบบอย่างทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

  2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 

ครูมีความสามารถในการประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และสร้างเครือข่ายกับ 

ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ

รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 

research) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูในสถานศึกษา และใช้ครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)

 ประชากร ได้แก่ ครูท่ีเป็นข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ในปีการศกึษา 2558 จ�านวน 1,496 คน จากสถานศึกษา 104 แห่ง

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูท่ีเป็นข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

ส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 306 คน กระจายตามที่ตั้ง

ของอ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร อ�าเภอกระทุม่แบน อ�าเภอบ้านแพ้ว โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) ค�านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

9 

 การวิจัยเร่ือง “คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) 
ผูใหขอมูล ไดแก ครูในสถานศึกษา และใชครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ครูที่เปนขาราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2558 จํานวน 1,496 คน จากสถานศึกษา 104 แหง 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่เปนขาราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan (1970: 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 306 คน กระจายตามท่ีต้ังของอําเภอ ไดแก อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
(proportional stratified random sampling) คํานวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
เมืองสมทุรสาคร 781 160 
กระทุมแบน 433 88 
บานแพว 282 58 
รวม 1,496 306 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ 

(checklist) ซึ่งสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด และอายุราชการ 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 1) ภาวะผูนํา 2) ความฉลาด 3) การตัดสินใจ 4) 
ความเช่ือมั่นในตนเอง 5) มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 6) การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert  

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การ
พัฒนาผูเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะ
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส�ารวจรายการ 

(checklist) ซึ่งสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ต�าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด และอายุราชการ

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ�านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�า 2) ความฉลาด  

3) การตดัสนิใจ 4) ความเชือ่มัน่ในตนเอง 5) มนษุยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อืน่ 6) การปรับตวั

ให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert 

 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ�านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น�าครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของ Likert 

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

ต้ังแต่ 0.67 ได้กระทงค�าถาม คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 55 ข้อ ประกอบด้วย 

ภาวะผู้น�า 5 ข้อ ความฉลาด 7 ข้อ การตัดสินใจ 7 ข้อ ความเชื่อมั่นในตนเอง 6 ข้อ มนุษยสัมพันธ์

และการท�างานร่วมกับผู้อื่น 7 ข้อ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 8 ข้อ ความอดทนสูง 6 ข้อ 

และคณุธรรมจรยิธรรมในการบรหิาร 9 ข้อ และกระทงค�าถามสมรรถนะการปฏิบตังิานของคร ูจ�านวน 

50 ข้อ ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 13 ข้อ การพัฒนาผู้เรียน 10 ข้อ 

การจัดการชั้นเรียน 8 ข้อ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 6 ข้อ ภาวะผู้น�า

ครู 7 ข้อ และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 6 ข้อ และ

น�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง (reliability) น�าแบบสอบถามจากการทดลองใช้กลับคืนมาตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล  
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ตริกานันท์, 2551: 156) คณุภาพด้านความเทีย่งของคณุลักษณะผูบ้รหิารสถานศกึษาเท่ากับ 0.92 และ 

ค่าความเที่ยงของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเท่ากับ 0.97

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 306 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากคร ู

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา 

จ�านวน 280 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.50

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา และระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขต

ค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2553: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ           

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

x
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ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.24, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยพบว่าคุณธรรมจริยธรรม 

ในการบริหารอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.38, S.D. = 0.71) รองลงมาคือความเชื่อมั่นในตนเอง 

(   = 4.29, S.D. = 0.72) และการตัดสินใจอยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 4.17, S.D.  = 0.73) ตามล�าดับ 

ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  

  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 สมรรถนะการปฏิบตังิานของคร ูสงักัดส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 4.20, S.D. = 0.63) และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะ

การปฏิบตังิานของครอูยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยพบว่าการพัฒนาผูเ้รยีนอยู่ในล�าดบัสงูสดุ (   = 4.37, 

12 

(n = 280) 
ขอ คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ภาวะผูนํา 4.27 0.68 มาก 3 
2. ความฉลาด 4.23 0.72 มาก 4 
3. การตัดสินใจ 4.17 0.73 มาก 8 
4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง  4.29  0.72  มาก  2 
5. 
6. 
7. 
8. 

มนุษยสัมพนัธและการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 
การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
ความอดทนสงู 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 

4.21 
4.22 
4.22 
4.38 

0.76 
0.70 
0.72 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
5 
6 
1 

รวม 4.24 0.71 มาก  
  

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.20, S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมากทุกดาน โดยพบวาการพัฒนาผูเรียนอยูในลําดับสูงสุด (  = 4.37, S.D. 
= 0.60) รองลงมาคือ การจัดการช้ันเรียน (  = 4.30, S.D. = 0.60) และการวิเคราะห สังเคราะห และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนอยูในลําดับตํ่าที่สุด (  = 4.12, S.D. = 0.71) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x
xx

x

x
x
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S.D. = 0.60) รองลงมาคือ การจัดการชั้นเรียน (     = 4.30, S.D. = 0.60) และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอยู่ในล�าดับต�่าที่สุด (   = 4.12, S.D. = 0.71) ตามล�าดับ ดังปรากฏ 

ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ความฉลาด (X
2
) คุณธรรมจริยธรรม 

ในการบริหาร (X
8
) และภาวะผู้น�า (X

1
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ

อภิปรายความผันแปรของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการท�านาย 

(R2) เท่ากับ 0.352 ซึ่งแสดงว่า ความฉลาด คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และภาวะผู้น�าส่งผล 

ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

และสามารถร่วมกันท�านายสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได้ร้อยละ 35.20 โดยสามารถเขียน

สมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4

13 

(n = 280) 
ขอ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู �� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4.14 0.65 มาก 4 
2. การพัฒนาผูเรียน 4.37 0.60 มาก 1 
3. การจัดการช้ันเรียน 4.30 0.60 มาก 2 
4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจยัเพื่อพัฒนาผูเรียน 4.07 0.63 มาก 6 
5. ภาวะผูนาํครู 4.25 0.63 มาก 3 
6. การสรางความสัมพนัธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือ 

การจัดการเรียน 
4.12 

 
0.71 

 
มาก 

 
5 

รวม 4.20 0.63 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ความฉลาด (X2) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 
(X8) และภาวะผูนํา (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.352 ซึ่งแสดงวา ความ
ฉลาด คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และภาวะผูนําสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และสามารถรวมกันทํานายสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูไดรอยละ 35.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
Y� tot = 2.19 + 0.14 (X2) + 0.18 (X8) +0.14 (X1) 
 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z�  tot = 0.20 (Z2) +0.25 (Z8) +0.19 (Z1) 
 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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(n = 280) 
ขอ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู �� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4.14 0.65 มาก 4 
2. การพัฒนาผูเรียน 4.37 0.60 มาก 1 
3. การจัดการช้ันเรียน 4.30 0.60 มาก 2 
4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจยัเพื่อพัฒนาผูเรียน 4.07 0.63 มาก 6 
5. ภาวะผูนาํครู 4.25 0.63 มาก 3 
6. การสรางความสัมพนัธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อ 

การจัดการเรียน 
4.12 

 
0.71 

 
มาก 

 
5 

รวม 4.20 0.63 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการ
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ขอ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา x̄ S.D.  ระดับ ลําดับ 
1.  การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 4.33 0.50 มาก 1 
2. การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.24 0.59 มาก 3 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.20 0.62 มาก 5 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.20 0.61 มาก 4 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.15 0.68 มาก 8 
6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.25 0.63 มาก 2 

7. การจัดทาํรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.16 0.68 มาก 6 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 4.16 0.70 มาก 7 
 รวม 4.21 0.58 มาก  

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) การมีวิสัยทัศน (X8) การทํางานเปนทีม (X4) การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห (X5) และการสื่อสารและการจูงใจ (X6) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย
และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.754 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมี
วิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และสังเคราะห และการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 และสามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 75.40 ทั้งนี้ ดานการสื่อสาร
และการจูงใจสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  Y� tot  =  0.36 + 0.31 (X7) + 0.29 (X8) + 0.26 (X4) + 0.22 (X5) - 0.18 (X6) 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การสื่อสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 

x
x
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 

  ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สมุทรสาคร

                                                                                               

อภิปรายผล

 ผลจากการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณธรรมจริยธรรม 

ในการบรหิารอยู่ในล�าดบัสงูสดุ รองลงมาคือ ความเชือ่มัน่ในตนเอง ภาวะผูน้�า ความฉลาด การปรบัตวั

ให้เข้ากับสถานการณ์ ความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่น และการตัดสินใจ 

ตามล�าดับ ท้ังน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญย่ิง งานวิจัยหลายเร่ือง ได้ระบุ 

ตรงกันว่า ผู้บริหารที่ให้ความเอาใจใส่ ทุ่มเทให้กับงานพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และ

ภาวะผู้น�า เป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของสถานศึกษา ท�าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

และมีขวัญก�าลังใจในการท�างาน เช่น งานวิจัยของบุญธรรม ไวยมิตรา (2553: 1-2) ได้ระบ ุ

ความส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู ้บริหารสถานศึกษานับว่ามีความส�าคัญท่ีสุดท่ีจะน�า

โรงเรียนสู่ความส�าเร็จ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู ้น�า เป็นผู้สร้างขวัญก�าลังใจใน 

การปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องค�านึงถึงคุณลักษณะบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

14 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
                                                                                                                          (n = 280) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 18.55 6.18 49.91* .00 
Residual 276 34.19 0.12   

Total 279 52.75    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SE.b t Sig. 
คาคงที ่ 2.19  0.16 13.21* .00 
ความฉลาด (X2) 0.14 0.20 0.06 2.13* .03 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร (X8) 0.18 0.25 0.04 3.70* .00 
ภาวะผูนํา (X1) 0.14 0.19 0.06 2.06* .04 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.593 R2 = 0.352 SEE. = 0. 352 

 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดดังนี้ 
 1. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารอยูใน
ลําดับสูงสุด รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาวะผูนํา ความฉลาด การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
ความอดทนสูง มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน และการตัดสินใจ ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหาร
สถานศึกษา คือ ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง งานวิจัยหลายช้ิน ไดระบุตรงกันวา ผูบริหารที่ใหความเอาใจใส 
ทุมเทใหกับงานพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และภาวะผูนํา เปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอ
ความสําเร็จของสถานศึกษา ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน เชน งานวิจัย
ของบุญธรรม  ไวยมิตรา (2553: 1-2) ไดระบคุวามสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาวา ผูบริหารสถานศึกษา
นับวามีความสําคัญที่สุดที่จะนําโรงเรียนสูความสําเร็จ เพราะผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนํา เปน
ผูสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ผูบริหารสถานศึกษาจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะบทบาทและ
หนาที่ของตนเอง ตองคอยกระตุนและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรวมแรง
รวมใจกันในการปฏิบัติงานใหไปสูเปาหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นไดวาผูบริหาร
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ต้องคอยกระตุ้นและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน 

ในการปฏิบตังิานให้ไปสูเ่ป้าหมายของโรงเรยีนอย่างมปีระสทิธิภาพ ซึง่จะเห็นได้ว่าผูบ้รหิารสถานศกึษา

จะไม่ประสบความส�าเร็จในการบริหารงานตามเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งสอดคล้อง

กับส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2545: 114) ตามโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 

ในปี พ.ศ. 2544 ได้ก�าหนดลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีผล 

การปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริหารที่ส่งเสริม การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เป็นผู้น�าทางวิชาการ  

มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของคณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชา 

กรรมการสถานศึกษา พ่อแม่ผู ้ปกครอง ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรรณา  

นาเจริญ (2556: 67) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษาตามความ

ต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษา 5 ด้าน  

ตามความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียง

ล�าดับค่าเฉล่ียจาก ด้านมากไปด้านน้อย ดังนี้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการเป็นผู ้น�า  

ด้านการจูงใจด้านความสามารถทางสติปัญญา และด้านการตัดสินใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ

พรสวรรค์ โฆษิตจินดา (2554: 67) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน

โรงเรียนขนาดเล็กกับการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านการเป็นผู้น�าที่มี

คุณธรรมจริยธรรม และด้านการเป็นผู้น�าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสามารถ ฟองศิริ (2558: 67) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  

ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านคุณสมบตัิ

ทั่วไป ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ และด้านความเป็นผู้น�า ดังนั้น 

แสดงให้เห็นว่าผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการบริหารสถานศึกษา 

การบรหิารสถานศกึษาน้ันจะด�าเนินการส�าเร็จไปลุล่วงได้ด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของสถานศึกษานั้นได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหลายประการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารที่มี

คุณลักษณะทางการบริหารที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น�าท่ีมีความรู้ ความสามารถ ชาญฉลาด

และเป็นที่ยอมรับของคณะครู ผู้บังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 

สามารถส่งผลถึงความส�าเร็จของสถานศึกษา ตลอดจนท�าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับ 
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การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานและยึดแบบอย่างท่ีดีจากผู้บริหาร

สถานศึกษา

 2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสมรรถนะการปฏบิติังาน

ของครู การพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้น�าครู 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ตามล�าดับ ทั้งน้ี

เนื่องจากในปัจจุบันครูมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองในเร่ืองของการเรียนการสอนของผู้เรียน 

เน่ืองจากนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการได้จดัท�าโครงการยกระดบัคณุภาพครท้ัูงระบบ: ในกิจกรรม 

จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาครูรายบุคคลเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครูจึงเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผล 

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ (2555: 68-69) ได้ศึกษาเรื่อง 

สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 

สมรรถนะประจ�าสายงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี  

ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านภาวะผู้น�าครู ด้านการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและด้านการ 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจยัของ 

วัชรินทร์ ปานพรหม และพิชญาภา ยืนยาว (2555: 138-156) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาด้านวิชาการท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า สมรรถนะประจ�าสายงาน 

ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหาร

จัดการเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ด้านภาวะ

ผู้น�าครู ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา ศรีสุข (2557: 52) ได้ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาความต้องการการพัฒนาสมรรถนะประจ�าสายงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะประจ�าสายงาน

ของครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ความต้องการพัฒนา

ด้านด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย ด้านการบริหารจัดการเรียน 

ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น จึงแสดง

ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของคร ู
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ให้สูงขึ้น เพราะสมรรถนะครูเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย และด้านการสร้าง 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู ้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

ให้เข้ามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครู ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสังคม

 3. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย  

ซึง่ได้แก่ ความฉลาด คณุธรรมจรยิธรรมในการบรหิาร และภาวะผูน้�า ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏบิตังิาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันท�านายสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ได้ร้อยละ 35.20 ท้ังนี้

เน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะทางการบริหารที่ดี มีบทบาทในการกระตุ้นการท�างาน

ของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท�าให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามกรอบ 

สมรรถนะการปฏิบัติงานและมีความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนน�าพา 

สถานศึกษาไปสู่ความส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจุฑารัตน์  ชุ่มประดิษฐ์  

(2556: 129) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู ในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู ้บริหาร 

สถานศึกษากับสมรรถนะครูในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะครู ได้ร้อยละ 46.10

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการตัดสินใจ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

อย่างรอบด้านในการตัดสินใจ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร ผู้เรียน และชุมชนเป็นที่ตั้ง

  1.2 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่น โดย

ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และเห็นความส�าคัญของมนุษยสัมพันธ์และ 

การท�างานร่วมกับผู้อื่น ผู้บริหารท่ีประสบความส�าเร็จจะต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีไวต่อการรับรู ้

ความรู้สึกของผู้อื่น
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  1.3 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูรวบรวมข้อมูล และจ�าแนกสภาพปัญหาของผู้เรียนไว้อย่างเป็นระบบ 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเก่ียวกับนักเรียน เพ่ือก�าหนดทางเลือกในการแก้ไข ด�าเนินการ 

ตามกระบวนการวิจัยตามแผนที่วางไว้และน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

  1.4 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริม สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

เพ่ือการจัดการเรียน โดยส่งเสริมให้ครูก�าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และ 

ความร่วมมือกับชุมชน ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  

ตลอดจนสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส�าคัญของการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญา 

และวิทยาการจากท้องถ่ินไว้อย่างเป็นระบบ และส่งเสรมิการให้ครูภูมปัิญญาท้องถ่ิน เข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการจัดการเรียนการสอน

  1.5 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาด้านความฉลาด มีความรู ้และความสามารถ  

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และด้านภาวะผู้น�า เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่น คุณลักษณะด้าน 

การบริหารสถานศึกษา ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

  2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

  2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สรุป

 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน และคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความฉลาด 

คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และภาวะผู้น�า โดยสามารถท�านาย สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ร้อยละ 35.20 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05
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