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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	2)	ศกึษาระดบั

สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 และ	 3)	 วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนษุย์ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	กลุม่ตวัอยา่ง	คือ	ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐ	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 จ�านวน	 274	คน	 

ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 

คือ	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั	มีคา่ความตรงด้านเนือ้หาเทา่กบั	0.67	และ	1.00	คา่ความเท่ียง 

ของแบบสอบถาม	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์และสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 เท่ากบั	 0.99	

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	อยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวม

และรายด้าน	ประกอบด้วย	การพฒันา	การคดัเลอืก	การประเมินการปรับเปลีย่น	การสร้างแรงดงึดดูใจ 

และการธ�ารงไว้

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3	อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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	 2.	 สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 อยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	

การพฒันาผู้ เรียน	การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	การบริหาร

จดัการชัน้เรียน	ภาวะผู้น�าครู	การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้	การวิเคราะห์	สงัเคราะห์	และ

การวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน

	 3.	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์	ประกอบด้วย	การธ�ารงไว้	 (X
3
)	 การสร้างแรงดงึดดูใจ	 (X

1
)	 

การประเมิน	 (X
5
)	 และการพฒันา	 (X

4
)	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 (Y

tot
)	 

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	52.60	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	สมการวิเคราะห์ 

การถดถอย	คือ										=	1.85	+	0.17	(X
3
)	+	0.20	(X

1
)	+	0.11	(X

5
)	+	0.09	(X

4
)

ค�าส�าคัญ: การบริหารทรัพยากรมนษุย์,	สมรรถนะประจ�าสายงานของครู,	ประถมศกึษา

  

ABSTRACT

	 This	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	human	resource	management;	2)	identify	

the	level	of	teachers’	functional	competencies;	and	3)	analyze	human	resource	management 

affecting	 teachers’	 functional	 competencies.	 The	 research	 sample	 was	 274	 

administrators	and	teachers	of	schools	 in	Suphan	Buri	Primary	Educational	Service	Area	 

Office	 2,	 derived	by	 proportional	 stratified	 random	 sampling	 as	 distributed	by	 district.	 

The	 research	 instrument	was	 a	 questionnaire	 constructed	by	 the	 researcher	with	 IOC	 

content	 validity	 of	 0.67	 and	 1.00.	 The	 internal	 consistency	 reliability	 coefficients	 of	 

questionnaire	were	0.99	 for	both	human	 resource	management	and	 teachers’	 functional	

competencies.	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	human	resource	management	was	at	a	high	

level.	 These	aspects	were	 as	 follows:	development,	 selection,	 assessment,	 adjustment,	 

attraction,	and	retention.

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

at	 a	 high	 level.	 These	 aspects	were	 as	 follows:	 student	 development,	 relationship	 and	 

collaborative-building	 for	 learning	management,	 classroom	management,	 teacher 

leadership,	 curriculum	 and	 learning	management,	 analysis,	 synthesis,	 and	 classroom	 

research.

2 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. 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, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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	 3.	 The	 human	 resource	management	 in	 the	 aspects	 of	 retention	 (X
3
),	 attraction	

(X
1
),	 assessment	 (X

5
),	 and	development	 (X

4
)	 together	predicted	 the	 teachers’	 functional	 

competencies	(Y
tot
)	at	the	percentage	of	52.60	with	statistical	significance	at	.05.	The	regression 

equation	was										=	1.85	+	0.17	(X
3
)	+	0.20	(X

1
)	+	0.11	(X

5
)	+	0.09	(X

4
).

Keywords:  human	 resource	management,	 teacher’s	 functional	 competency,	 primary	 

   education

บทน�า

	 การศึกษาไทยจะดีเพียงใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กบัการบริหารจดัการท่ีดี	 เร่ิมต้นตัง้แต่การบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ท่ีดี	ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาการศกึษาไทยให้มีประสทิธิภาพและเจริญก้าวหน้ามาก

ย่ิงขึน้	 ทรัพยากรบคุคลถือเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัอย่างหนึ่ง	 ในการพฒันาการศึกษาไทยให้ก้าวทนัโลก	

และเม่ือมีการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลท่ีดีแล้วนัน้	บคุลากรจะได้รับการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดี	 

มีความรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	และกระบวนการตา่ง	ๆ 	ในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้ตรงตามสมรรถนะประจ�า

สายงานของตนเอง	เพ่ือน�าพาองค์กรให้ไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ

	 อนึ่ง	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีดีนัน้	 บุคลากรต้องได้รับการพฒันาท่ีดีเพ่ือจะได้ปฏิบตัิ

หน้าท่ีเต็มความสามารถ	 ดงัท่ี	 นภสันนัท์	 นิลบุตร,	 พิชญาภา	 ยืนยาว	 และจิตติรัตน์	 แสงเลิศอทุยั	 

(2558:	 45-63)	 ได้สรุปไว้ว่าการพฒันาทรัพยากรบคุคล	 เป็นวิธีการท่ีจะท�าให้บคุคลผู้ปฏิบตัิหน้าท่ี 

ท่ีได้รับมอบหมายมีความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตั	ิหรือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิ

งานอยา่งเตม็ประสทิธิภาพย่ิงขึน้	ซึง่การพฒันาทรัพยากรบคุคล	แม้วา่จะได้รับการศกึษาจากสถาบนั 

การศึกษาอย่างดีแล้ว	 แต่เป็นเพียงมีความรู้เท่านัน้เม่ือมาปฏิบัติงานต้องน�าความรู้มาใช้ใน 

การปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนัออกไป	และการพฒันาดงักลา่วยงัรวมถงึการพฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะ 

ในการท�างานให้ครบถ้วนสมบรูณ์	ตามกระบวนการท�างานอีกด้วย	ดงันัน้การบริหารทรัพยากรมนษุย์นัน้ 

มีความส�าคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมาก	 ถ้าระบบการจดัการบริหารทรัพยากรมนษุย์สามารถพฒันา 

และรักษาบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพไว้กบัองค์กรได้นานท่ีสดุ	จะสง่ผลให้องค์กรนัน้มีประสทิธิภาพมาก

ย่ิงขึน้

	 ปัจจบุนัเป็นยคุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว	ซึง่มีผลกระทบกบัหลายด้าน	เชน่	

การศกึษาไทย	การเมือง	เศรษฐกิจ	แรงงาน	และการด�ารงชีวิตประจ�าวนั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ

พนูสขุ	 อดุม	 (2556:	 8)	 ท่ีได้ศกึษาเร่ือง	การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลการะทบตอ่การพฒันา

สมรรถนะของครู	 ในภาคใต้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านกระบวนการพฒันา	การจดัการเรียนรู้	 

พบวา่	ควรค้นหาและยอมรับศกัยภาพของครูให้ได้รับการอบรมในเร่ืองท่ีจ�าเป็นโดยวิทยากรท่ีมีความรู้

จริง	ความโปร่งใสและความยตุธิรรมในการปฏิบตังิานโดยมีระบบการนิเทศและประเมินผลการท�างาน 
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. 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, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
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อย่างเป็นกลัยาณมิตร	 มีการปรับลดภาระงานพิเศษของครูโดยบรรจเุจ้าหน้าท่ีมาท�างานอ่ืนแทนครู	 

สง่เสริมการพฒันาสมรรถนะครูโดยการใช้กระบวนการวิจยั	ขวญัและก�าลงัใจ	ต้องการครูท่ีเพียบพร้อม

ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู	มีจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีมีประสทิธิภาพ	มีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาท่ีสอนอยา่งแท้จริง	ให้ครูศกึษาและพฒันาตนเองในเร่ืองสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

อย่างจริงจงั	 ให้น�าผลการประเมินสมรรถนะครูไปพิจารณาร่วมกบัการประเมินเพ่ือเลื่อนขัน้เงินเดือน	

เพ่ือสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างานของครู	 การพฒันาสมรรถนะของครูอย่างเหมาะสมตอ่เน่ือง

และจริงจงั	 จะส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้สามารถน�าสงัคมไทยไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ท่ีทันกับการเปลี่ยนแปลง	 และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้	 มาตรการหนึ่งท่ีจ�าเป็นต่อ 

การพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้คือ	 การพัฒนาคุณภาพของครูผู้ สอน 

ให้มีความรู้และความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน	ตามนโยบายของการจดั 

การศกึษาท่ีมีความก้าวหน้าทดัเทียมกบันานาประเทศ	มุง่เสริมสร้างความสามารถให้กบัทรัพยากรบคุคล

ให้มีความสามารถแล้ว	ทรัพยากรบคุคลจะใช้ความสามารถท่ีมีไปผลกัดนัให้องค์กรบรรลเุป้าประสงค์

ท่ีตัง้ไว้	 ดงันัน้การน�าเร่ืองสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ขององค์กรเป็นส�าคัญ	 จากนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ 

การจดัการศกึษาท่ีเน้นให้พฒันา	ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมและยกระดบัวิชาชีพครู	ซึง่เป็นบคุลากรหลกั 

ในระบบการศกึษา	โดยให้ความส�าคญักบัการสร้างเสริมวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชัน้สงู	พฒันาครูให้เป็น

แบบอย่างท่ีดีในเร่ืองคณุธรรมและจริยธรรม	 มีภมิูความรู้และทกัษะในการสื่อสาร	 และการถ่ายทอด

ความรู้ท่ีเหมาะสม	มีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน	(2553)	

ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของครูระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และ 

วิธีการให้มีการพัฒนางานประจ�าหน้าท่ีในแต่ละต�าแหน่ง	 โดยเฉพาะในสายงานของครูให้ได้รับ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี	 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 เพ่ือให้บุคลากร 

มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 จากแผนปฏิบัติการประจ�า	 ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2559	 ของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 (2559:	 9)	 ได้มีกลยทุธ์ใน 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 โดยพัฒนาครูผู้ สอนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในการจดัท�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม	พฒันา

ทกัษะในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและจดัให้มีการศึกษาดงูานโรงเรียนขนาดเล็ก

ต้นแบบของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี	 เขต	 1	 เพ่ือมาปรับใช้กบับริบท 

ของโรงเรียน	จึงได้น�านโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ	มาเป็นแนวทางในการพฒันาข้าราชการครู 

และบลุากรทางการศกึษา	ในรูปแบบ	“พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาโดยยดึภารกิจ

และพืน้ท่ีการปฏิบตังิานเป็นฐานด้วยระบบ	TEPE	Online	(Teachers	and	Educational	Personnel’s	 

Enhancement	Based	on	Mission	and	Functional	Areas	as	Major)	ซึง่เป็นกระบวนการพฒันา
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ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	 ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด 

การพฒันาคณุภาพการศกึษา	และการพฒันาตนเอง

	 ผู้บริหารสถานศกึษาจงึจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจหลกัเกณฑ์	 วิธีการบริหารทรัพยากรมนษุย์

อย่างชดัเจน	 เพราะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสดุของการบริหารงานในองค์กร	 ท่ีผู้บริหารทกุคนต้องเข้าไป

เก่ียวข้อง	เร่ิมตัง้แตก่ารสร้างแรงจงูใจ	การสรรหา	การพฒันา	ตลอดจนการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของครู	เพ่ือให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้เตม็ตามศกัยภาพ	

และเตม็สมรรถนะประจ�าสายงานของครูตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บคุลกรทางการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 จะเห็นได้ว่าสมรรถนะประจ�าสายงานของครูจะมีประสิทธิผล 

ได้นัน้ต้องได้มาจากการบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีประสิทธิภาพ	สภาพปัญหาในปัจจุบนั 

คือ	ครูมีสมรรถภาพไมเ่พียงพอ	จ�าเป็นต้องเข้ารับการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	บางครัง้อาจเกิดการเสีย

เวลา	สิน้เปลืองงบประมาณ	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจึงต้องมีการวางแผนกระบวนการพฒันาครู 

ในสถานศึกษาให้ชัดเจน	 ด้านการพัฒนาสมรรถนะของครู	 ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร 

สถานศกึษา	เน่ืองจากผู้บริหารสถานศกึษายงัไมใ่ห้ความส�าคญัในเร่ืองดงักลา่ว	ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 

ว่ามีความสมัพันธ์กันหรือไม่	 หรือมีความสมัพันธ์กันในระดับใด	 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้บริหาร 

ได้น�าไปพฒันาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้สอดคล้องกบัสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 และให้ 

การบริหารงานของโรงเรียนมีคณุภาพ	และได้มาตรฐานย่ิงขึน้ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

	 2.	 เพ่ือศกึษาระดบัการปฏิบตัิงานตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	

	 3.		เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

ตวัแปรการวจิยั
 1.  ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ตามมโนทศัน์ของจตรุงค์	 ศรีวงษ์วรรณะ	

(2558:	 17)	ประกอบด้วย	 1)	 การสร้างแรงดงึดดูใจ	 2)	 การคดัเลือก	 3)	 การธ�ารงไว้	 4)	 การพฒันา	 

5)	การประเมิน	และ	6)	การปรับเปลี่ยน
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 2.  ตวัแปรตาม	ได้แก่	สมรรถนะประจ�าสายงานของครูของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	(2553:	31-38)	ประกอบด้วย	1)	การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้	2)	การพฒันา 

ผู้ เรียน	 3)	 การบริหารจดัการชัน้เรียน	 4)	 การวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน	 

5)	 ภาวะผู้น�าครู	 และ	 6)	 การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	 

โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

 
สมมุตฐิานการวจิยั     

	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ประกอบด้วย	การสร้างแรงดึงดดูใจ	 การคดัเลือก	 การธ�ารงไว้	

การพฒันา	การประเมิน	 และการปรับเปลี่ยน	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	คดัเลอืกทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถเพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ	และสง่ผลให้หนว่ยงานบรรลเุป้าหมายตามท่ี 

ตัง้ไว้	 โดยมีกระบวนการท่ีสมัพันธ์กันตัง้แต่	 การวางแผน	 การคัดเลือก	 การพัฒนาและฝึกอบรม	 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ	 การสร้างขวญัและก�าลงัใจ	 คอยดแูลความพร้อมของบุคลากร 

6 

      ตวัแปรต้น         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย                                                       
  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย การสร้างแรงดึงดูดใจ การคดัเลือก การธํารงไว้ การ
พฒันา การประเมิน และการปรับเปลี่ยน เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะประจําสายงานของครูในโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 

1.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการท่ีโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดั
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คัดเลือกทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถเพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ และสง่ผลให้หน่วยงานบรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ 
โดยมีกระบวนการท่ีสัมพันธ์กันตัง้แต่ การวางแผน การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ การสร้างขวญัและกําลงัใจ คอยดูแลความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในตําแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนระบบการดแูล พฒันางาน โดยมุ่งเน้นท่ี ตวับุคคลเป็นสําคญั เพ่ือให้
บคุลากรสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเองให้มีประสทิธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้ ๆ ได้ 

 1.1 การสร้างแรงดึงดูดใจ หมายถึง กระบวนการท่ีโรงเรียนกระตุ้น และส่งเสริมแรงจงูใจใน
การปฏิบตัิงานของครูโดยสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิงาน มีการเพิ่มเงินเดือนท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม เพ่ือให้ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

    สมรรถนะประจาํสายงานของครู 

   1. การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้  
   2. การพฒันาผู้ เรียน  
   3. การบริหารจดัการชัน้เรียน  
   4. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน  
   5. ภาวะผู้ นําครู  
   6. การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือ 
กบัชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้  

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. การสร้างแรงดงึดดูใจ  
2. การคดัเลือก  
3. การธํารงไว้  
4. การพฒันา  
5. การประเมิน  
6. การปรับเปลี่ยน  
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ในการปฏิบตัิหน้าท่ีในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตลอดจนระบบการดแูล	พฒันางาน	 โดยมุ่งเน้นท่ี	 ตวับคุคล 

เป็นส�าคัญ	 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้	ๆ	ได้

  1.1  การสร้างแรงดงึดูดใจ	หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียนกระตุ้น	และสง่เสริมแรงจงูใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูโดยสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	 มีการเพ่ิมเงินเดือน 

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	เพ่ือให้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

  1.2  การคัดเลือก หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียน	ท่ีด�าเนินการพิจารณาคดัเลือกบคุคล

ท่ีตรงตามคณุลกัษณะท่ีได้ก�าหนดไว้	 โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิ	 คณุวฒิุทางการศึกษา	 

ความรู้	ความสามารถ	ความช�านาญ	และประสบการณ์ในการท�างาน	 เพ่ือมาท�างานในต�าแหนง่งาน 

ท่ีก�าหนดไว้ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

  1.3  การธ�ารงไว้ หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียนดแูลรักษาบคุลากรท่ีมีคณุคา่	ให้ปฏิบตังิาน 

กบัโรงเรียนได้นานท่ีสดุ	 โดยการบ�ารุงรักษาให้ครูมีคณุภาพชีวิตท่ีดี	 มีขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน	

การสร้างความรู้สกึท่ีดีตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี	และให้เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบตังิาน

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

  1.4  การพฒันา	หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียนพฒันาครูให้มีสมรรถนะในการปฏิบตังิาน 

สูงสุด	 โดยการพัฒนาทางด้านความรู้	 ความสามารถ	 ความเช่ียวชาญ	 ช�านาญ	 โดยน�าขัน้ตอน

กระบวนการต่าง	 ๆ	มาพฒันาครู	 เพ่ือให้ครูได้รับความรู้ประสบการณ์มาพฒันาและประยกุต์ใช้กบั

การปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ศกัยภาพ	และสง่ผลให้โรงเรียนมีการด�าเนินงาน 

อยา่งมีประสทิธิภาพ

  1.5  การประเมิน	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ	 และ

พฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของครู	 ว่ามีประสิทธิภาพหรือปฏิบตัิตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 โดยก�าหนด 

ขัน้ตอนการประเมิน	 เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์จากการประเมิน	 และน�ามาปรับปรุง	 ส่งเสริม	 และพัฒนา 

การปฏิบตังิานของครูให้ท�างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้

  1.6 การปรับเปล่ียน	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนบริหารบุคลากรท่ีมีความรู้	 

ความสามารถ	 และมีคณุภาพเข้ามาท�างานโรงเรียน	 เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์	 และเม่ือได้บคุลากร

เหล่านีม้าแล้ว	 โรงเรียนต้องหาวิธีการต่าง	 ๆ	 ท่ีจะรักษาบุคลากรเหล่านีใ้ห้อยู่ยาวนานท่ีสุด	 และ 

ช่วงอายุท่ีบุคลากรนัน้ต้องออกจากงานไป	 หาแนวทางท่ีจะดูแลบุคลากรเหล่านัน้ไม่ว่าจะเป็น 

เงินบ�าเหน็จบ�านาญ	การดแูลหลงัออกจากงาน

 2.  สมรรถนะประจ�าสายงานของครู หมายถงึ	ความสามารถของครูในโรงเรียนประถมศกึษา

ของรัฐสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	เป็นพฤตกิรรมหรือคณุลกัษณะ

สว่นบคุคลทางด้านความรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	อปุนิสยั	ท่ีแสดงความโดดเดน่ออกมามากกวา่คนอ่ืน	
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เพ่ือสนบัสนนุให้บคุลากรท่ีด�ารงต�าแหน่งนัน้	 แสดงพฤติกรรมออกมาให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีท่ีปฏิบตั ิ

ในทกุต�าแหนง่เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้

  2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 หมายถึง	 การท่ีครูมีความสามารถ 

ในการสร้างและพฒันาหลกัสตูร	 ออกแบบให้สอดคล้องกับการจดัการเรียนการสอน	 ท่ีเน้นผู้ เรียน 

เป็นส�าคญั	 โดยน�าความรู้	 ทกัษะ	ความถนดั	มาบรูณาการอย่างสอดคล้องและเช่ือมโยงกนั	 น�าผล 

การออกแบบมาปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้	และใช้ตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม

  2.2  การพัฒนาผู้เรียน	 หมายถึง	 การท่ีครูได้ปลกูฝังสิ่งท่ีดีงามให้แก่ผู้ เรียน	 เพ่ือผู้ เรียน 

จะน�าไปใช้ในการพฒันาทกัษะชีวิต	รวมทัง้การจดักิจกรรมสอดแทรกคณุธรรม	จริยธรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน

มีสว่นร่วมในการวางแผนกิจกรรมอยา่งมีความสขุและรู้เทา่ทนัการเปลี่ยนแปลง

  2.3 การบริหารจัดการชัน้เรียน การท่ีครูจัดสภาพบรรยากาศแวดล้อมในชัน้เรียน 

ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้	เพ่ือเพ่ิมแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียนสนใจในบทเรียนจะท�าให้ผู้ เรียน	เรียนอยา่งมีความสขุ 

ทา่มกลาง	สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด	ปลอดโปร่ง	มีระเบียบ	และปลอดภยั

  2.4  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หมายถึง	 การท่ีครู

สามารถวิเคราะห์หรือวิจยังานเพ่ือน�ามาพฒันาผู้ เรียนตามประเด็นซึง่เป็นสว่นย่อย	 และรวบรวมมา

เป็นประเดก็หลกัแล้วน�าไปใช้ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือพฒันางานอยา่งเป็นระบบ

  2.5  ภาวะผู้น�าครู หมายถงึ	คณุลกัษณะของครูท่ีน�ามาใช้ปรับปรุงและพฒันาการเรียน

การสอนในโรงเรียน	 รวมถึงการเป็นหวัหน้าสายงาน	 เป็นผู้น�าความคิดในการบริหารจดัการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองโดยไมไ่ด้อยูภ่ายใต้อ�านาจของผู้บริหารสถานศกึษา

  2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  

หมายถงึ	การท่ีครูสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบับ้าน	และชมุชน	

เก่ียวกบัการพฒันา	 ส่งเสริม	 หรือปรับปรุง	 แก้ไข	 การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้	 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน	 บ้าน	 ชมุชน	 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากชมุชน	 ชมุชน 

ได้รับขา่วสารการศกึษาแล้วน�าไปพฒันา	สง่เสริมกิจกรรมในชมุชนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้	

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยเร่ือง	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	

เป็นการวิจยั	เชิงพรรณนา	(descriptive	research)	โดยมีผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐเป็นหนว่ยวิเคราะห์

 ประชากร ได้แก่	ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	จ�านวน	1,378	คน	แบง่เป็น	ผู้บริหารสถานศกึษา	

จ�านวน	138	คน	และครู	จ�านวน	1,240	คน
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	ได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง

จากจ�านวนประชากรทัง้หมด	จ�านวน	1,378	คน	โดยเทียบกบัตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส�าเร็จรูป

ของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	607-610	อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	ใช้วิธีการสุม่

ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	 (proportional	 stratified	 random	sampling)	กระจายตามอ�าเภอ	

ได้กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	302	คน	ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษา	จ�านวน	30	คน	ครูจ�านวน	272	คน	

ดงัปรากฏในตารางท่ี	1	

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศึกษา	 แนวคิด	 หลกัการ	 ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 แล้วน�ามาก�าหนด

พฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม	 ตวัแปร	 และน�ามาจดัท�าเป็นข้อกระทงค�าถามส�าหรับการวิจยั	 

โดยผา่นค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา	น�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	คน	

ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา	(content	validity)	ของข้อกระทงค�าถาม	แล้วหาดชันีความสอดคล้อง

ระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	(index	of	item	objective	congruence:	IOC)	โดยเลือกเฉพาะ 

ข้อท่ีมีดชันีสอดคล้องระหวา่ง	0.67	ถงึ	1.00	ได้กระทงค�าถามการบริหารทรัพยากรมนษุย์	จ�านวน	46	ข้อ 

	และสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	จ�านวน	66	ข้อ	แก้ไขข้อกระทงค�าถาม	แล้วจดัท�าแบบสอบถาม

ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ	 และอาจารย์ท่ีปรึกษา	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (tryout)	 

กบัผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สพุรรณบรีุ	เขต	2	ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	หลงัจากนัน้	น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา 

9 

ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) กระจายตามอําเภอ ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 
302 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 30 คน ครูจํานวน 272 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 
อาํเภอ 

            ประชากร(คน)              กลุ่มตวัอย่าง(คน) 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
            ครู 

สองพ่ีน้อง 57 503 12 110 
อูท่อง 54 602 12 132 

ดอนเจดีย์ 27 135 6 30 
รวม 138 1,240 30 272 

รวมทัง้สิน้                    1,378                        302 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจยัศกึษา แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วนํามากําหนดพฤติกรรม
บง่ชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม ตวัแปร และนํามาจดัทําเป็นข้อกระทงคําถามสําหรับการวิจยั โดยผ่านคําแนะนํา
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา นํากระทงคําถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงด้าน
เนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงคําถาม แล้วหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
วตัถปุระสงค์ (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมีดชันีสอดคล้องระหว่าง 
0.67 ถึง 1.00 ได้กระทงคําถามการบริหารทรัพยากรมนษุย์ จํานวน 46 ข้อ และสมรรถนะประจําสายงาน
ของครู จํานวน 66 ข้อ แก้ไขข้อกระทงคําถาม แล้วจดัทําแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กบัผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 30 
คน หลงัจากนัน้ นําแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมาคํานวณหาความเท่ียง โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สวุิมล  ตริกานนัท์, 2557: 156) คณุภาพ
ด้านความเท่ียงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.99 และสมรรถนะ
ประจําสายงานของครู ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.99 ปรับปรุงข้อกระทงคําถามในด้านการใช้ภาษา
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้องโดยผ่านการแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา และจดัทําแบบสอบถามฉบบั
สมบรูณ์เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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ค�านวณหาความเท่ียง	 โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	 ของ	Cronbach	 

(1970:	161	อ้างถงึใน	สวิุมล		ตริกานนัท์,	2557:	156)	คณุภาพด้านความเท่ียงของการบริหารทรัพยากร

มนษุย์	ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.99	และสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	ได้คา่สมัประสทิธ์ิ

แอลฟาเท่ากบั	 0.99	ปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมและถกูต้อง 

โดยผา่นการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลู

กบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัด�าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม	จ�านวน	 302	ฉบบั	 ไปยงัผู้บริหาร	 และครูในโรงเรียน 

ประถมศึกษาของรัฐ	 เ พ่ือเก็บข้อมูลโรงเ รียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเ พ่ือขอความอนุเคราะห์ 

ตอบแบบสอบถาม	ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน	274	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	90.73	

แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมลู

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	โดยวิเคราะห์ระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	และสรมรรถนะประจ�าสายงาน 

ของครู	 โดยใช้การหาค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 โดยผู้ วิจยัน�าค่าเฉลี่ย 

ไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม	 ศรีสะอาด	 (2556:	 121)	 ดังนี ้

	 คา่เฉลีย่	4.51-5.00		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนษุย์/สมรรถนะประจ�าสายงาน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	3.51-4.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัมาก

	 คา่เฉลีย่	2.51-3.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	1.51-2.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัน้อย

	 คา่เฉลีย่	1.00-1.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 

ใช้การวิเคราะห์	การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)	
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะประจ�าสายงานของครู

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 

	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 (	 	 	 =	 4.05,	 S.D.	=	 0.52)	 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 

โดยการพฒันา	อยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	(				=	4.21,	S.D.	=	0.61)	รองลงมาคือ	การคดัเลือก	(					=	4.07,	 

S.D.	=	0.62)	การประเมิน	(	 	 	 	=	4.02,	S.D.	=	0.61)	การปรับเปลี่ยน	(	 	 	 	=	4.02,	S.D.	=	0.67)	 

การสร้างแรงดงึดดูใจ	(						=	3.98,	S.D.	=	0.56)	และการธ�ารงไว้	(					=	3.98,	S.D.	=	0.60)	ตามล�าดบั

ตารางที่ 2		คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ในโรงเรียน

	 	 ประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

  

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะประจ�าสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ  

สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 

	 สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจําสายงานของครู      
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 
สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.05, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบวา่ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยการพฒันา อยูใ่นลําดบัสงูท่ีสดุ 
(  = 4.21, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ การคดัเลือก (  = 4.07, S.D. = 0.62) การประเมิน (  = 4.02, 
S.D. = 0.61) การปรับเปล่ียน (  = 4.02, S.D. = 0.67) การสร้างแรงดงึดดูใจ (  = 3.98, S.D. = 0.56) 
และการธํารงไว้ (  = 3.98, S.D. = 0.60) ตามลําดบั 
ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ในโรงเรียน 
                ประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 

                     (n = 274) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การสร้างแรงดงึดดูใจ 
2. การคดัเลือก 
3. การธํารงไว้ 
4. การพฒันา 
5. การประเมนิ 
6. การปรับเปลี่ยน 

3.98 
4.07 
3.98 
4.21 
4.02 
4.02 

0.56 
0.62 
0.60 
0.61 
0.61 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5 
2 
6 
1 
3 
4 

รวม 4.05 0.52 มาก  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัสมรรถนะประจาํสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา

ของรัฐ สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
 สมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.17, S.D. = 0.57) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะประจําสายงานของครู อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยการพัฒนา
ผู้ เรียนอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.27, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน
เพ่ือการจดัการเรียนรู้ (  = 4.26, S.D. = 0.50) การบริหารจดัการชัน้เรียน (  = 4.25, S.D. = 0.51) ภาวะ
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
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หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ผู้ นําครู (  = 4.15 , S.D. = 0.45) การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ (  = 4.10, S.D. = 0.47) การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน (  = 4.01, S.D. = 0.55) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัสมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2  
                      (n = 274) 

สมรรถนะประจาํสายงานของครู  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาผู้ เรียน 
3. การบริหารจดัการชัน้เรียน 
4. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 
5. ภาวะผู้ นําครู 
6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนเพ่ือ 
การจดัการเรียนรู้ 

4.10 
4.27 
4.25 
4.01 
4.15 
 
4.26 

0.47 
0.50 
0.51 
0.55 
0.45 
 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

5 
1 
3 
6 
4 
 
2 

รวม 4.17 0.57   มาก  
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจาํสายงาน
ของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 ประกอบด้วย การธํารงไว้ (X3) การสร้างแรงดงึดดูใจ (X1) การประเมิน (X5) 
การพัฒนา (X4) เป็นตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
สมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีคา่ประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากบั 0.526 ซึ่งแสดงว่า การธํารงไว้ การสร้างแรงดึงดดูใจ การประเมิน และการพฒันา 
ส่งผลต่อสมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 สามารถร่วมทํานายสมรรถนะประจําสายงานของครู ได้ร้อยละ 
52.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
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	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

  

ตารางที่ 4		ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะ 

	 	 ประจ�าสายงานของครู	ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

	 	 ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

อภปิรายผล

	 การวิจัยเร่ือง	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	

สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของ	การวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบวา่	การพฒันา	มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ		รองลงมา	ได้แก่	การคดัเลอืก	การประเมิน	การปรับเปลีย่น 

การสร้างแรงดงึดดูใจ	 และการธ�ารงไว้	 ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้พราะในการบริหารงานของแตล่ะหน่วยงาน	 
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 = 1.85 + 0.17 (X3) + 0.20 (X1) + 0.11 (X5) + 0.09 (X4) 
  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  = 0.24 (Z3) + 0.28 (Z1) + 0.17 (Z5) + 0.14 (Z4) 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่

สมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 

 (n = 274) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 24.26 6.06 74.51* .00 
Residual 269 21.89 .081   

Total 273 46.15    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.85  0.14 13.35* .00 
การธํารงไว้ (X3) 
การสร้างแรงดงึดดูใจ (X1) 
การประเมนิ (X5) 

0.17 
0.20 
0.11 

0.24 
0.28 
0.17 

0.06 
0.05 
0.05 

3.00* 
4.16* 
2.40* 

.00 

.00 

.02 
การพฒันา (X4) 0.09 0.14 0.04 2.38* .02 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.725  R2 = 0.526 SEE. = 0.285 
 
อภปิรายผล 

การวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียน
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ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การพฒันา มีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การคดัเลือก การประเมิน การปรับเปลี่ยน การสร้าง
แรงดึงดดูใจ และการธํารงไว้ ตามลําดบั ทัง้นีเ้พราะในการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน การบริหาร
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13 

การพฒันาตนเองการมีวิสยัทศัน์ สามารถร่วมทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 10ได้ร้อยละ52.70โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z����= 0.26 (Z6) + 0.18 (Z5) + 0.15 (Z7) + 0.13 (Z3) + 0.13 (Z8)  

  
ปรากฏดงัตารางท่ี5 
 
 
ตารางที่5 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
       (n = 341) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 5 31.33 6.27 74.64* .00 

Residual 335 28.12 0.08   
Total 340 59.46    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.20  0.17 7.05* .00 
การสื่อสารและการจงูใจ (X6) 0.22 0.26 0.05 4.31* .00 
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ (X5) 0.15 0.18 0.04 3.31* .00 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (X7) 0.13 0.15 0.05 2.42* .02 
การพฒันาตนเอง (X3) 0.13 0.13 0.05 2.70* .01 
การมีวิสยัทศัน์ (X8) 0.10 0.13 0.04 2.46* .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

R = 0.726  R2 = 0.527 SEE. = 0.520 
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การบริหารทรัพยากรมนษุย์ถือวา่มีความส�าคญั	ทัง้นีเ้พราะองค์กรจะท�างานส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

ท่ีตัง้ไว้ได้นัน้	 ต้องมีบคุลากรท่ีมีสมรรถนะท่ีดีในทกุด้าน	 และสามารถตอบสนองความต้องการของ

องค์กรได้เป็นอยา่งดี	ทรัพยากรบคุคลจงึส�าคญัท่ีสดุ	กลา่วคือ	บคุลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ	

ทกัษะตา่ง	 ๆ	 ในการปฏิบตัิงานแตล่ะประเภทจากการได้รับการพฒันาในทกุด้านเพ่ือมุ่งไปสูก่ารเป็น 

บุคคลท่ีมีสมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของพระเส็ง	 ปภสัสโร	 (2554:	 98)	 

ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา	ส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ		เขต	1	ผลการวิจยั	พบวา่	การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	 เม่ือพิจารณารายด้าน	พบว่าด้านการวางแผนอตัราก�าลงัและการก�าหนด

ต�าแหนง่	ด้านการสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้	ด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ	ด้าน

วินยัและการรักษาวินยั	 และด้านการออกจากราชการ	 อยู่ในระดบัมาก	 และสอดคล้องกบังานวิจยั

ของสคุนธ์	 มณีรัตน์	 (2554:	 91)	 ได้ศกึษาเร่ือง	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัรูปแบบความผกูพนั 

ตอ่องค์กรของบคุลากรโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม	ผลการวิจยัวา่	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

ของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	 

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน		โดยเรียงล�าดบัจากมากไปน้อยได้ดงันี	้การจดัหาบคุคลเข้าท�างาน	การจดัรูปแบบ 

องค์กร	การฝึกอบรมและการพฒันา	การบริหารผลการปฏิบตังิาน	รางวลัและสทิธิประโยชน์	ตามล�าดบั

จะเหน็ได้วา่จากงานวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นมีระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	

เพราะการบริหารทรัพยากรมนษุย์เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัท่ีสดุในองค์กรเม่ือองค์กรแต่ละองค์กร 

ให้ความส�าคญัและพฒันาบคุลากรในทกุด้านท�าให้ตวับคุลากรมีความรู้	ทกัษะ	กระบวนการท�างาน

ตา่ง	ๆ 	จงึสง่ผลให้บคุลากรมีสมรรถนะในการปฏิบตัหิน้าท่ีในงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้มีประสทิธิภาพ

สงูขึน้ตามไปด้วย

	 2.	สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การพฒันาผู้ เรียนมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ	 รองลงมาคือ	ความสมัพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	 การบริหารจดัการชัน้เรียน	ภาวะผู้น�าครู	 การบริหาร

หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้	 และการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน	ทัง้นี ้

เพราะครูผู้สอน	 ได้มุ่งพฒันาผู้ เรียนในทกุด้าน	 เพ่ือให้ผู้ เรียนได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้	 และ 

ทางองค์กรได้เหน็คณุคา่ในตวับคุลากรในด้านความรู้ความสามารถ	อปุนิสยัใจคอของบคุลากรในองค์กร	 

จงึเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บคุลากรในองค์กรมีการพฒันาสมรรถนะประจ�าสายงานของตนเอง	 เพ่ือใช้ 

ในการปฏิบตัิงานจนสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์กรได้	 ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของอาลิษา	

ทองทวี	(2553:	บทคดัยอ่)	ได้ศกึษาเร่ือง	สมรรถนะประจ�าสายงานของข้าราชการครูสายงานการสอน	

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น	เขต	1	ผลการวิจยัพบวา่	การน�าสมรรถนะไปใช้โรงเรียนด้านการ
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บริหารงานบคุคล	อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ตามล�าดบั	ได้แก่	การน�าสมรรถนะไปใช้ในการปฏิบตังิานด้าน

การฝึกอบรมและพฒันาข้าราชการครู	และบคุลากรทางการศกึษา	ด้านการสอน	การฝึกงานและการให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�า	และด้านการวดัและประเมินผลการปฏิบตังิาน	และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัวชัรินทร์

ปานพรหม	 (2556:	 99)	 ได้ศกึษาวิจยั	 เร่ืองการจดัการนวตักรรมทางการศกึษาด้านวิชาการท่ีส่งผล 

ต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครูในสถานศึกษาขึน้พืน้ฐาน	 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาราชบรีุ	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่สมรรถนะประจ�าสายงานของครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ	 เขต	2	 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่สมรรถนะประจ�าสายงานอยูใ่นระดบัมากทกุด้านเชน่กนั	 โดยเรียงล�าดบั

จากมากลงไปหาน้อยได้ดงันี	้ ด้านการพฒันาผู้ เรียน	 ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน	 ด้านการสร้าง 

ความสมัพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	 ด้านภาวะผู้น�าครู	 ด้านการบริหาร

หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้และการวิเคราะห์	สงัเคราะห์	และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน	ตามล�าดบั	

ดงันัน้แสดงให้เห็นว่า	 สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 มีความส�าคญักบัการปฏิบตัิหน้าท่ีในองค์กร	 

เป็นอย่างมาก	 และเพ่ือให้ก้าวทนัโลกจึงต้องมีการพฒันาครูสายผู้สอนให้มีสมรรถประจ�าสายงาน 

ท่ีโดดเดน่เพ่ือเป็นแรงจงูใจน�าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิท่ีสงู	และให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุทางการศกึษา

	 3.	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 เรียงล�าดบั 

ตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการพัฒนา	 ด้านการคัดเลือก	 ด้านการประเมิน	 

ด้านการปรับเปลีย่น	ด้านการสร้างแรงดงึดดูใจ	และด้านการธ�ารงไว้	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05 

โดยสามารถร่วมกันท�านายสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ได้ร้อยละ	 52.60	 ทัง้นี	้ บุคลากร 

ทางการศกึษาทกุคนต้องมุ่งเน้นการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุเพ่ือน�าไปสูก่ารจดัการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้	 และเป็นการยกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึน้	 ดังนัน้	 

จึงต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความรู้	 ความสามารถ	 

ทกัษะ	กระบวนการตา่ง	ๆ 	สอดคล้องกบังานวิจยัของพนูสขุ		อดุม	(2556:	8)	ได้ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์

ปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลกระทบตอ่การพฒันาสมรรถนะของครู	ในภาคใต้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	

ด้านกระบวนการพฒันาการจดัการเรียนรู้	พบวา่ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะของครูในภาคใต้	

ทศันะของครูผู้สอน	ควรได้รับการอบรมในเร่ืองท่ีจ�าเป็นโดยวิทยากรท่ีมีความรู้จริง	ความโปร่งใสและ

ความยตุธิรรมในการปฏิบตังิาน	โดยมีระบบการนิเทศและประเมินผลการท�างานอยา่งเป็นกลัยาณมิตร	 

มีการปรับลดภาระงานพิเศษของครูโดยบรรจุเจ้าหน้าท่ีมาท�างานอ่ืนแทนครู	 ส่งเสริมการพัฒนา

สมรรถนะครูโดยการใช้กระบวนการวิจยั	ขวญัก�าลงัใจ	ครูท่ีมีคณุภาพ	มีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาท่ีสอนอยา่งแท้จริง	ให้ครูศกึษาและพฒันาตนเองในเร่ืองสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

อย่างจริงจงั	 ให้น�าผลการประเมินสมรรถนะครูไปพิจารณาร่วมกบัการประเมินเพ่ือเลื่อนขัน้เงินเดือน 
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เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานของครู	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา	 ศรีสุข	 

(2557:	83-86)	ได้ศกึษาเร่ือง	การศกึษาความต้องการพฒันาสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิษณโุลก	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	แนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ�า

สายงานของครู	ภาพรวมสรุปได้วา่	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	ดงันี	้1)	ความรู้ความสามารถในการ

พฒันาผู้ เรียน	2)	การท�าวิจยัในชัน้เรียน	3)	การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน	4)	การพฒันาครูให้มี 

ความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้พฒันาผู้ เรียนให้มีคุณสมบตัิตามหลกัสตูร 

ท่ีก�าหนดไว้	 5)	 การนิเทศติดตามอยา่งตอ่เน่ือง	และในรายด้านสรุปได้วา่	 ด้านท่ี	 1	ควรมีการพฒันา

สมรรถนะครู	 ดงันี	้ จดัอบรม	ศึกษาดงูานสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูเก่ียวกบัหลกัสตูรแกนกลาง 

อยา่งชดัเจน	2)	การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการกลุม่	3)	การน�าหลกัสตูรแกนกลางไปสูก่ารปฏิบตัจิริง 

ด้านท่ี	 2	 ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	 ดงันี	้ 1)	 ความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	2)	จดัการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคดิวิเคราะห์รู้จกัแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง	 

3)	พฒันาวิชาการและสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์	 4)	พฒันาสง่เสริมให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออก

ให้เกิดความเป็นผู้น�า	ด้านท่ี	3	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	ดงันี	้1)	ความรู้ความสามารถในการจดั

กิจกรรมให้ผู้ เรียนท�างานร่วมกนัในชัน้เรียน	2)	การบริหารจดัการชัน้เรียนร่วมกบัผู้ เรียนได้อยา่งถกูต้อง 

ด้านท่ี	4	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	ดงันี	้1)	สง่เสริมให้ครูศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้	2)	การตดิตาม	

ประเมินผล	จากผู้บงัคบับญัชาในการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน	ด้านท่ี	5	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู 

ดังนี	้ 1)	 ความรู้ความสามารถในการจัดท�าแผนงานโครงการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา	 ชุมชน 

ผู้ปกครอง	และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง	2)	การใช้แหลง่เรียนรู้ภายในชมุชนท้องถ่ิน	3)	การจดัการเรียนการสอน 

โดยผู้ปกครอง	และชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการศกึษาหาความรู้ของนกัเรียน

	 ส�าหรับการวิจยัในครัง้นีก้ารบริหารทรัพยากรมนษุย์ในทกุด้านมีความส�าคญักบัการด�าเนินงาน 

ในแต่ละองค์กรเป็นอย่างมาก	 ทางสถานศึกษาให้ความส�าคญัในการบริหารบุคลากรในโรงเรียน 

ทัง้ทางด้าน	การสร้างแรงดงึดดูใจ	การคดัเลอืก	การธ�ารงไว้	การพฒันา	การประเมิน	และการปรับเปลีย่น 

เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีความเท่าเทียมกัน	 ในการได้รับการพฒันาตนเองทางด้านความรู้ 

ความสามารถ	ทกัษะ	และกระบวนการตา่ง	ๆ 	ท�าให้บคุลากรทางการศกึษาได้พฒันา	สมรรถนะประจ�า

สายงานของตนเองให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมมากขึน้	จงึท�าให้สถานศกึษาด�าเนินงานได้ตามวตัถปุระสงค์

ท่ีตัง้ไว้	รวมทัง้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับการพฒันาตามไปด้วย	เม่ือให้ความส�าคญัตอ่การพฒันา

บคุลากรแล้วนัน้	สมรรถนะในการปฏิบตังิานของบคุลากรก็จะเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ	มีคณุภาพสง่ผล

ให้โรงเรียนก้าวทนัความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้	และก้าวสูค่วามเป็นเลศิตามบริบทของโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมและให้ความส�าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	

ด้านการธ�ารงไว้	 โดยส่งเสริมในเร่ืองการให้บริการด้านสุขภาพของครูอย่างเหมาะสม	 รวมไปถึง 

ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานโดยจดัสวสัดกิารด้านตา่ง	ๆ	ให้ครูอยา่งพอเพียงตอ่การด�ารงชีวิต	เพ่ือน�า

ไปสูก่ารบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

	 	 1.2		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมให้ความส�าคญัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	

ด้านการสร้างแรงดงึดดูใจ	โดยอ�านวยความสะดวก	และบริการด้านท่ีพกัอาศยัส�าหรับครูอยา่งเพียงพอ 

รวมถึงการจัดสวสัดิการเก่ียวกับเงินช่วยเหลือครูท่ีได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้

	 	 1.3		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมในเร่ืองของการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และการวิจยั

เพ่ือพฒันาผู้ เรียน	โดยสง่เสริมในเร่ืองของการท�าวิจยัในชัน้เรียน	วิเคราะห์จดุเดน่	จดุด้อย	อปุสรรคและ

โอกาส	ส�ารวจปัญหาท่ีเกิดกบันกัเรียนเพ่ือวางแผนท�าการวิจยัแก้ไขปัญหาในชัน้เรียนท่ีเกิดขึน้

	 	 1.4		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมในเร่ืองของการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

โดยส่งเสริมในเร่ืองของการจดัท�าฐานข้อมลูเพ่ือออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 รวมถึง 

การสร้างและพัฒนาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางและท้องถ่ิน 

เพ่ือน�าเข้ามาบรูณาการในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

	 	 1.5		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมและให้ความส�าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์

ด้านการสร้างแรงดึงดดูใจ	 การคดัเลือก	 การธ�ารงไว้	 การพฒันา	 การประเมิน	 และการปรับเปลี่ยน 

ให้มากย่ิงขึน้	 เพ่ือน�าไปสู่การพฒันาสมรรถนะประจ�าสายงานของครูให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้	

พร้อมท่ีจะพาองค์กรก้าวไปทนัโลกของการเปลี่ยนแปลงและบรรลเุป้าประสงค์ท่ีองค์กรตัง้ไว้

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		ควรศกึษาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ด้านการธ�ารงไว้ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ

	 	 2.2		ควรศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้าน 

การสร้างแรงดงึดดูใจท่ีน�าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีดี

	 	 2.3		ควรศึกษาส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน 

ของครูในโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

สรุป
	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณา
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เป็นรายด้านพบว่า	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทุกด้าน	 การปฏิบตัิงาน 

ตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบวา่การปฏิบตัิงานตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐ	มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	การบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะประจ�าสายงาน

ของครู	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	

เขต	2	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้การธ�ารงไว้	การสร้างแรงดงึดดูใจ	การประเมิน	

และการพฒันา	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครูในโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	ได้ร้อยละ	52.60
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