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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ ในการบริหาร
โรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามประสบการณการสอน
และขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 165 คน โดยใชแบบสอบถามสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง
0.80 - 1.00 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test for Independent Sample) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (OneWay Analysis of Variance) และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe' test)
ผลการวิจัยพบวา
1. สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การมุงรับผิดชอบ การมุงการพัฒนางานอยางตอเนื่อง การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค
การมุงคุณภาพของงาน และการมุงการแกปญหา
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามประสบการณการสอนและขนาดโรงเรียนปรากฏผล ดังนี้
2.1 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน
2.2 ครูที่อยูโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คำสำคัญ : สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ , ผูบริหารโรงเรียน
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ABSTRACT

The research purposes were: to study the achievement-oriented competency of school
administrators in Phetchaburi Province under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area
Office 10; and to compare the achievement-oriented competency of school administrators in
Phetchaburi Province under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 10 classified
by teaching experience and school size. The research sample was the 165 teachers of schools in
Phetchaburi Province under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 10. The
research instrument was the questionnaire with Item Objective Congruence (IOC) index between 0.801.00 and reliability 0.97. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation,
t-test (Independent samples), one-way Analysis of Variance, and pair-mean comparison by the Scheffé
method.
The research findings were:
1. The achievement-oriented competency of school administrators in Phetchaburi Province
under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 10; overall was at high level.
When each aspect consideration found every aspect was at high level; as sorted in descending order
found the responsibility oriented aspect, the continuous work development oriented aspect, the
creativity oriented aspect, the work quality oriented aspect, and the problems-solving oriented
aspect, respectively.
2. The comparison of achievement-oriented competency of school administrators in
Phetchaburi Province under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 10, classified
by teaching experience and school size were the following:
2.1 The opinion of teachers with different of teaching experience about achievementoriented competency of school administrators in Phetchaburi Province under the jurisdiction of
Secondary Educational Service Area Office 10, overall did not different.
2.2 The opinion of teachers with different of school size about achievement-oriented
competency of school administrators in Phetchaburi Province under the jurisdiction of Secondary
Educational Service Area Office 10, overall was different with statistical significance level .05.

Keywords : achievement-oriented competency, school administrators

ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย
สมรรถนะถือเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการที่รอบรู
เชี่ยวชาญ ลักษณะของการบริหารจะตองปรับใหสอดคลองกับลักษณะขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไป หากองคกรตองการ
พั ฒ นาไปสู  เ ป า หมายที ่ ก ำหนดไว ควรมี ก ารกำหนดให มี ระบบการพั ฒนาสมรรถนะ (Competency) McClelland
ศาสตราจารยดานจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แลวพบคำตอบวา ผูทำงานเกง ไมใช
นักเรียนเกง แตตองสามารถประยุกตใชหลักการหรือองคความรูที่ตนมีอยูเพื่อประโยชนในงานที่ทำ จึงเรียกวาคนนั้นมี
“Competency” ที ่ ต รงกั บ งานนั ้ น (ธำรงศั ก ดิ์ คงคาสวั ส ดิ์ , 2551) นอกจากนี้ McClelland (1973) ได ส รุ ป
องคประกอบของสมรรถนะ 5 สวน ไดแก 1) Skill คือ สิ่งที่บุคคลกระทำไดและฝกปฏิบัติเปนประจำจนเกิดความ
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ชำนาญเฉพาะดาน 2) Knowledge คือ ความรูเฉพาะดานของบุคคล 3) Self Concept คือ ทัศนคติ คานิยมและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน 4) Trait คือ บุคลิกประจำตัวของบุคคล เปนสิ่งที่
อธิบายถึงบุคคลผูนั้น 5) Motive คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งทำใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูสิ่งที่เปน
เปาหมายของเขาสมรรถนะหมายถึงบุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น
สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549) สอดคลองกับ
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2549) ที่สรุปวา บุคคลที่ดำรงตำแหนงผูบริหารตองเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม อีกทั้ง
ต อ งประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ และการปฏิ บ ั ต ิ ง านของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที ่ แ สดงออกถึ ง ความรู
ความสามารถ ลักษณะในการปฏิบัติงาน ซึ่งการแสดงออกดังกลาว เรียกวา สมรรถนะ เชนเดียวกับคำกลาวถึงผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีสมรรถนะดานสติปญญา ดานบริหารจัดการผลลัพธ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความสามารถใน
การปรับตัวและดานคอวามเปนมืออาชีพ (อภินันท เวทยานุกูล, 2544) สอดคลองกับการศึกษาองคประกอบสมรรถนะ
การมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดาน คือ 1) คุณภาพของงาน 2) ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 3) การพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 4) ความโปรงใส และ5) ความคุมคา (ลัดดา ทองโคตร, 2554)
โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไดรับอิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความรูความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
องคกร เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผูบริหารจึงจำเปนตองนำสมรรถนะในการบริหารจัดการ
มุงผลสัมฤทธิ์มาใชอยางเต็มที่เพื่อนำองคกรไปสูความสำเร็จ อีกทั้งโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประสบปญหาในการจัดการศึกษา พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนมีหลายประเด็น อยางเชน ระบบการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง นักเรียน ฯลฯ แต
ปจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวจักรสำคัญในการควบคุม กำกับ ดูแลการ
จัดการศึกษาในโรงเรียน ฉะนั้นนโยบายตาง ๆ ของการจัดการศึกษาโรงเรียนจะนำไปใชหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับ
ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น ถาผูบริหารไมเขาใจในหนาที่ของตน ไมมีสมรรถนะในการบริหารและไมดำเนินนโยบายใน
การจัดการศึกษาใหถูก ต องแลว ก็เกิดความลมเหลว หรือเกิดความสูญเปลาทางการศึ กษา (สำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 2562)
จากสภาพปญหาและความจำเปน ดัง กลา วขา งตน ผูว ิจ ัยเห็น วา ผูบ ริหารสถานศึกษามีส มรรถนะมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดแตยังไมสูงเทาที่ควรจึงจำเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
วิธีการพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ภายใตสภาวะที่มีความคลองตัวและอำนาจใน
การบริหารเพิ่มขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณภาพของงาน ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ดานความมุงมั่นในการทำงานอยางตอเนื่อง ดานการแกปญหา และดานความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหทราบ
ถึงองคประกอบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อนำผลที่ไดมา
เปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาอยางมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามประสบการณการสอน และขนาดโรงเรียน
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สมมติฐานของการวิจัย
ครูที่มีประสบการณการสอน และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการ
มุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 แตกตาง
กัน
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผูวิจัยอาศัยแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย 5
ดาน ไดแก 1) ดานคุณภาพของงาน 2) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 3) ดานความมุงมั่นในการทำงานอยางตอเนื่อง
4) ดานการแกปญ
 หา และ 5) ดานความรับผิดชอบ
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 287 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งผูวิจัยใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครซี่ และมอรแกน (Krejcie
and Morgan. 1970) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจำนวน 165 คน และทำการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) แบบมีสัดสวน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่วิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 สอบถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก ประสบการณการสอน และขนาดโรงเรียน
ของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 5 ดาน คือ การมุงคุณภาพของงาน การมุงความคิดริเริ่มสรางสรรค
การมุงการพัฒนาอยางตอเนื่อง การมุงการแกปญหา และการมุงรับผิดชอบ แบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับนอย
1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
3. การสรางและการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและตรวจสอบ
เครื่องที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากบทความ ตำราและงานวิจ ัยที่เกี่ยวของกับ สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารโรงเรียน มากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการทำการวิจัย เพื่อกำหนดขอบเขตในการสรางเครื่องมือ
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2. สรางแบบสอบถามและนำเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณตรงตามเนื้อหา
3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวนำเสนอผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของคำถามแตละขอโดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (Index of Item Objective Congruence, IOC) ไดคาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา IOC ตั้งแต 0.80-1.00
4. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน จำนวน
30 คน และนำมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น .94
4. วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล สำหรั บ งานวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ ผู  ว ิ จ ั ย เก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตนเองโดยดำเนิ น การ
ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหผูอำนวยการโรงเรียนจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในการเก็บขอมูลจากครูในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และรับแบบสอบถามคืนตามที่กำหนดไว
2. ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางพรอมกับรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวัน เวลาที่
นัดหมาย
3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดแจกไปทั้งสิ้นจำนวน 165 ฉบับ ไดรับคืน 165 ฉบับคิดเปน รอย
ละ 100
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่กำหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการหาคารอยละ
2. วิเคราะหสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม รายดานและรายขอ ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป แลวนำคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ (วิเชียร เกตุ
สิงห, 2541) ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารอยูในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารอยูในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารอยูในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารอยูในระดับนอย
1.00-1.49 หมายถึง สมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามประสบการณ และขนาดโรงเรียน โดยใชการทดสอบคาที
(t-test for Independent Samples) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance) เมื่อพบวา มีความแตกตางทำการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ test)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ ไดแก วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
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2. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก
3.1 การทดสอบคาที (t-test for Independent Samples)
3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดาน
สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน
SD
ระดับ
X
1. การมุงคุณภาพของงาน
มาก
3.76
.33
2. การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค
มาก
3.83
.41
3. การมุงการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
มาก
4.01
.35
4. การมุงการแกปญหา
มาก
3.60
.38
5. การมุงรับผิดชอบ
มาก
4.24
.32
โดยรวม
มาก
3.89
.20
จากตารางที่ 1 พบวา สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.89 ; SD = .20) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การมุงรับผิดชอบ ( X = 4.24 ; SD = .32) การมุง
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง ( X = 4.01 ; S.D. = .35) การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค ( X = 3.83 ; SD = .41) การมุง
คุณภาพของงาน ( X = 3.76 ; SD = .33) และ การมุงการแกปญหา ( X = 4.24 ; SD = .32) ตามลำดับ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามประสบการณจากการสอน และขนาดโรงเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามประสบการณการสอน
ประสบการณการสอน
สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์
ต่ำกวา 5 ป
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป
t
p
ในการบริหารโรงเรียน
SD
SD
X
X
1. การมุงคุณภาพของงาน
3.66
.41
3.80
.29 2.421*
.039
2. การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค
3.95
.31
3.77
.43 2.582*
.004
3. การมุงการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
4.15
.32
3.96
.34 3.283*
.001
4. การมุงการแกปญหา
3.60
.54
3.61
.30 .177
.889
5. การมุงรับผิดชอบ
4.37
.31
4.19
.32
3.255* .001
โดยรวม
3.95
.25
3.87
.17 2.292
.055
จากตารางที่ 2 พบวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
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พิจารณาเปนรายดาน พบวา การมุงคุณภาพของงาน การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค การมุงการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
และการมุงรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามขนาดโรงเรียน
สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการ
แหลงความ
df
SS
MS
F
p
บริหารโรงเรียน
แปรปรวน
1.การมุงคุณภาพของงาน
ระหวางกลุม
2.957
2 1.478 15.288* .000
ภายในกลุม
15.666
162
.097
รวม
18.623
164
2.การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค
ระหวางกลุม
5.326
2 2.663 19.287* .000
ภายในกลุม
22.367
162
.138
รวม
27.692
164
3.การมุงการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
ระหวางกลุม
.946
2
.473
3.978* .021
ภายในกลุม
19.252
162
.119
รวม
20.198
164
4.การมุงการแกปญหา
ระหวางกลุม
2.824
2 1.412 10.550* .000
ภายในกลุม
21.684
162
.134
รวม
24.508
164
5.การมุงรับผิดชอบ
ระหวางกลุม
3.281
2 1.640 18.582* .000
ภายในกลุม
14.302
162
.088
รวม
17.583
164
ระหวางกลุม
.119
2
.059
1.412 .247
รวม
ภายในกลุม
6.810
162
.042
รวม
6.929
164
จากตารางที่ 3 พบวา ครูที่อยูโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา การมุงคุณภาพของงาน การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค การมุงการพัฒนางานอยางตอเนื่อง การมุงการ
แกปญหา และการมุงรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตระหนักและเขาใจผูบริหารในยุคปจจุบันตองเปนผูนำในการปฏิบัติภารกิจที่จะนำ
โรงเรียนสูเกณฑมาตรฐานการศึกษา ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของโรงเรียน และตองเรงพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพที่
เชื่อถือไดประกอบกับผูบริหารได นำแนวทางการปฏิรูปการศึกษายุคใหมที่เรียกวา การบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนฐานและใช
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร เพื่อพัฒนาตนเองเขาสูการเปนผูบริหารมืออาชีพ และพัฒนาโรงเรียน ใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว ในทำนองเดียวกันกับงานวิจัยของ บรรลุ ชินน้ำพอง (2555) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคกรบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบวา 1) สมรรถนะของ
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ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีสมรรถนะโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริจันทร พลอยกระโทก (2551) ไดศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะทางการบริหารดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามประสบการณการสอนและขนาดโรงเรียน
2.1 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไดใหโอกาสในการใช
ความคิดริเริ่ม สรางสรรคเพื่อพัฒนางานหนาที่การงานใหมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหครูทุกคนโดยไมบางวามี
ประสบการณมากหรือนอยไดทำโครงการหรือเขารวมโครงการตาง ๆ ใหโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน จึง
สงผลใหครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัด
เพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย พร
ทิพย บุญณสะ (2555) ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมไมแตกตาง
กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลรัตน ศรีสำอาง (2557) ไดศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารสำหรับผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบวา การ
เปรียบเทียบสมรรถนะหลักทางการบริหารสำหรับผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการสอน พบวา ไม
แตกตางกัน
2.2 ครูที่อยูโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนมีการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูใหมีมาตรฐานและคุณภาพอยางเทาเทียมกัน ซึ่งไดกำหนดแนวทางใหครูได
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหนาที่ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากนี้ไดมีการนำเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเปน
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ทำใหครูตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่อางมี
คุณภาพเพื่อใหไดรับพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นระดับ จากเหตุผลดังกลาวทำใหครูที่อยูโรงเรียนขนาด
ตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพบูลย ไชยเสนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง
สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนฝกอาชีพ ผลการวิจัยพบวา ครูที่อยูโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็น
ตอสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนฝกอาชีพ โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระเชษฐ
ฮาดวิเศษ (2551) ศึกษาเรื่องสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา
ครูที่อยูโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 โดยรวมไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1.1 การมุงคุณภาพของงาน ผูบริหารควรจัดทำโครงสรางการบริหารงานในโรงเรียนไวอยางชัดเจน และ
วิเคราะห จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานำไปปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 การมุงคิดริเริ่มสรางสรรค ผูบริหารควรมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นที่เปนประโยชนใน
การพัฒนาองคกร และนำขอมูลจากการประชุมมาแกปญหาดวยสันติวิธี โดยยึดหลักความยุติธรรม
1.3 การมุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง ผูบริหารควรจัดทำรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาไดถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ เปดเผยตอสาธารณชน และควรเลือกใชแนวทาง วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อการพัฒนาผลงานอยาง
ตอเนื่อง
1.4 การมุงการแกปญหา ผูบริหารควรแกปญหาความขัดแยงดวยความเปนธรรม และควรแกปญหา
กำหนดแนวทางปฏิบัติงานได
1.5 การมุ  ง รั บ ผิ ด ชอบ ผู  บ ริ ห ารควร มี ส  ว นร ว มในการกำหนดความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และควรกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรไดตรงตาม
ความสามารถและมีความชัดเจน
2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบสมรรถนะที่สงผลตอการจัดการคุณภาพการศึกษากับองคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ของครูเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
แกไขใหตรงประเด็น
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