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สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
Performance-Oriented Competencies in School Administration under the 

Jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 
 

รินดา  พงค์นะภา1   วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม2 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน และขนาดโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 
165 คน โดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test for 
Independent Sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' test) 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อย ดังนี้ การมุ่งรับผิดชอบ การมุ่งการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การมุ่งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมุ่งคุณภาพ
ของงาน และการมุ่งการแก้ปัญหา ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดโรงเรียนปรากฏผล ดังนี้ 
  2.1 ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า การมุ่งคุณภาพของงาน การมุ่งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมุ่งการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่ง
รับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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.05  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมุ่งคุณภาพของงาน การมุ่งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมุ่งการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  การมุ่งการแก้ปัญหา และการมุ่งรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ: สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรยีน 
 
Abstract  
 The research purposes were: to study the performance-oriented competencies in school 
administration under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 2; and to compare 
the performance-oriented competencies in school administration under the jurisdiction of Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 2, classified by teaching experience and school size. The research sample 
was the 165 teachers under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The 
research instrument was the questionnaire with IOC between 0.80-1.00, and reliability 0.94. The data 
analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test for Independent Sample, one-way 
Analysis of Variance, and multiple comparison by the Scheffe' method. 
 The research findings were:  
 1. The performance-oriented competencies in school administration under the jurisdiction of 
Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, the overall was at high level. When each aspect 
consideration found every aspect was at high level; and descending order of mean was the taking 
responsibility aspect, the continuous work development aspect, the aiming for creativity aspect, the quality 
of work aspect, and the focus on problem solving aspect, respectively.    
 2. The comparative results of the performance-oriented competencies in school administration 
under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, classified by teaching 
experience and school size found: 
  2 . 1  The teachers with different of teaching experience had the opinion about the 
performance-oriented competencies in school administration under the jurisdiction of Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 2, the overall did not different. When each aspect consideration found the 
quality of work aspect, the aiming for creativity aspect, the continuous work development aspect, and the 
taking responsibility aspect were different with statistical significance level .05. 
  2.2 The teachers with different of school size had the opinion about the performance-
oriented competencies in school administration under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational 
Service Area Office 2, the overall was different with statistical significance level .05. When each aspect 
consideration found the quality of work aspect, the aiming for creativity aspect, the continuous work 
development aspect, the focus on problem solving aspect, and the taking responsibility aspect were 
different with statistical significance level .05. 
Keywords: Performance-Oriented Competencies in School Administration 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 ปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบันพบว่า นักเรียนยังได้รับการศึกษาไม่ทั่วถึง (นักเรียนผู้พิการ นักเรียนด้อย

โอกาส นักเรียนความสามารถพิเศษ) สถานศึกษาของการประเมินภายในที่เป็นระบบการบริหารหลักสูตรไม่สอดคล้อง
กับสภาพและความเป็นจริงของสังคมกระบวนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ระบบการวัดผล การประเมินผลไม่เอื้อต่อการ
สร้างคนดีและคนเก่ง วิชาชีพครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังต่อการบริหารจัดการในปัจจุบัน ผู้บริหารขาดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารท าให้ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552) 
 สมรรถนะถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการที่รอบรู้
เชี่ยวชาญ ลักษณะของการบริหารจะต้องปรับให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป หากองค์กรต้องการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ควรมีการก าหนดให้มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) McClelland 
ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพบค าตอบว่า ผู้ท างานเก่ง 
ไม่ใช่นักเรียนเก่ง แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์ในงานท่ีท า จึงเรียกว่าคน
นั้นมี “Competency” ที่ตรงกับงานนั้น (ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2551) นอกจากนี้ McClelland (1973) ได้สรุป
องค์ประกอบของสมรรถนะ 5 ส่วน ได้แก่ 1) Skill คือ สิ่งที่บุคคลกระท าได้และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความ
ช านาญเฉพาะด้าน 2) Knowledge คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล 3) Self Concept คือ ทัศนคติ ค่านิยมและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น 4) Trait คือ บุคลิกประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น 5) Motive คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็น
เป้าหมายของเขาสมรรถนะหมายถึงบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น
สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549) ที่สรุปว่า 
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม  อีกทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
การแสดงออกดังกล่าว เรียกว่า สมรรถนะ เช่นเดียวกับค ากล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสมรรถนะด้านสติปัญญา 
ด้านบริหารจัดการผลลัพธ์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสามารถในการปรับตัวและด้านความเป็นมือ
อาชีพ การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน คือ 
1) คุณภาพของงาน 2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 4) ความโปร่งใส และ 5) ความคุ้มค่า 
(ลัดดา ทองโคตร, 2554) 
 ในสภาพจริงปรากฏว่ามีปัญหาอีกมากมายจากสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารจัดการไม่เป็นไป
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลท าให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดปัญหาและอุปสรรคไม่บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือส าเร็จอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547 : 9) ผลการประเมินของ
ส านักงานรองรับมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบปี 2548-2552 ที่ผ่านมาพบว่ามาตรฐานด้าน
นักเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรู้ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโดยในระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาอยู่ที่รอ้ยละ 19.6 ส่วนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีและเกือบทุกวิชาในช่วง 5 ปี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวโน้มคะแนนผลสัมฤทธิ์ไม่ต่างกัน          
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ส่วนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ในทุกวิชาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับ
การพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 20.3 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 2-3) นอกจากน้ียังพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่ได้มาตรฐานโดยภาพรวมด้านความสามารถในการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นถึงปัญหาการขาดสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งการศึกษาจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (รุ่ง 
แก้วแดง, 2544 : 3) 
 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์กร  เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องน าสมรรถนะในการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธ์ิมา
ใช้อย่างเต็มที่เพื่อน าองค์กรไป สู่ความส าเร็จ อีกทั้งโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ประสบปัญหาในการจัดการศึกษา สาเหตุที่คุณภาพการศึกษาช่วงช้ันที่ 2 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรงุทุกกลุ่มสาระ จากการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีหลายประเด็น  อย่างเช่น ระบบการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ฯลฯ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเพราะผู้บรหิารสถานศึกษาเปน็
ตัวจักรส าคัญในการควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ฉะนั้นนโยบายต่าง ๆของการจัดการศึกษา
โรงเรียนจะน าไปใช้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น  ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจในหน้าที่ของตน ไม่มี
สมรรถนะในการบริหารและไม่ด าเนินนโยบายในการจัดการศึกษาให้ถูกต้องแล้ว ก็เกิดความล้มเหลว หรือเกิดความสูญ
เปล่าทางการศึกษา  
  จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้แต่ยังไม่สูงเท่าที่ควรจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
วิธีการพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้สภาวะที่มีความคล่องตัวและอ านาจใน
การบริหารเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้าน
ความมุ่งมั่นในการท างานอย่างต่อเนื่อง ด้านการแก้ปัญหา และด้านความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบ
และวิธีการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การสอน  
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งคุณภาพของงาน การมุ่งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมุ่งการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การมุ่งการแก้ปัญหา และการมุ่งรับผิดชอบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
จ านวน 287 คน จ านวน 8 โรงเรียน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 165 คน จากนั้น สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงจากงานวิจัย สอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 สอบถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์การสอน และขนาดโรงเรียน 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List)   
  ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนสหผาเสด็จ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ  
  1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
เครื่องมือตามขั้นตอนดังน้ี 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากบทความ ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารโรงเรียน มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าการวิจัย เพื่อก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ     
   1.2 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหา 
  2. การทดสอบเครื่องมือ 
   2.1 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ ( Index  of Item Objective Congruence, IOC) ได้ค่าความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00  
   2.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 30 คน และน ามาหาความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยวิธีค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น .94 
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 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นล าดับดังนี้  
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครราชสีมา ไปถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และรับแบบสอบถามคืนตามที่ก าหนดไว้ 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างพร้อมกับรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย  
  3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้แจกไปทั้งสิ้นจ านวน 165 ฉบับ ได้รับคืน 165 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล (ด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ)
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังน้ี 
  1. ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ไดร้ับคืนทุกฉบับ 
  2. บันทึกคะแนนตามเกณฑ์น้ าหนกัคะแนน ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
  3. หาค่าร้อยละ วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4. วิเคราะห์สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม รายด้านและรายข้อ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538 
: 9) ดังนี ้
   4.50-5.00   หมายถึง   สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด                 
   3.50-4.49   หมายถึง   สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการบริหารอยู่ในระดับมาก 
   2.50-3.49   หมายถึง  สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50-2.49   หมายถึง  สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการบริหารอยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.49   หมายถึง  สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการบริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
   1.1. ค่าร้อยละ 
   1.2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   1.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ ได้แก่ วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
  3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่   
   3.1 การทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples) 
   3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบว่า มี
ความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) 
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สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
ตารางที ่1   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการบริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

 สมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการบริหารโรงเรยีน X  S.D. ระดับ 
1.  การมุ่งคุณภาพของงาน 3.76 .33 มาก 
2.  การมุ่งคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 3.83 .41 มาก 
3.  การมุ่งการพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง 4.01 .35 มาก 
4.  การมุ่งการแก้ปัญหา 3.60 .38 มาก 
5.  การมุ่งรับผดิชอบ 4.24 .32 มาก 
 โดยรวม 3.89 .20 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 , S.D. = .20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การมุ่งรับผิดชอบ ( X  = 4.24 , S.D.= .32) การมุ่งการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ( X  = 4.01 ,S.D. = .35) การมุ่งคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ( X  = 3.83 , S.D.  = .41) การมุ่ง
คุณภาพของงาน ( X  = 3.76 , S.D.  = .33) และ การมุ่งการแก้ปัญหา  ( X  = 4.24 , S.D.  = .32) ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จ าแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดโรงเรียน 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียนสหผาเสด็จ สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โดยรวมและรายด้าน 

สมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ในการบริหารโรงเรียน 

ประสบการณ์การสอน 
t p ต่ ากว่า 5 ป ี ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

X   S.D. X   S.D. 
1.  การมุ่งคุณภาพของงาน 3.66 .41 3.80 .29 2.421* .039 
2.  การมุ่งคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 3.95 .31 3.77 .43 2.582* .004 
3.  การมุ่งการพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง 4.15 .32 3.96 .34 3.283* .001 
4.  การมุ่งการแก้ปัญหา 3.60 .54 3.61 .30 .177 .889 
5.  การมุ่งรับผดิชอบ 4.37 .31 4.19 .32 3.255* .001 
 โดยรวม 3.95 .25 3.87 .17 2.292 .055 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า  ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมุ่งคุณภาพของงาน การมุ่งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมุ่งการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และการมุ่งรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
การบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเนน้
ผลงาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1.การมุ่งคุณภาพของงาน ระหว่างกลุม่ 2.957 2 1.478 15.288* .000 
 ภายในกลุ่ม 15.666 162 .097   
 รวม 18.623 164    
2.การมุ่งคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ ระหว่างกลุม่ 5.326 2 2.663 19.287* .000 
 ภายในกลุ่ม 22.367 162 .138   
 รวม 27.692 164    
3.การมุ่งการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกลุม่ .946 2 .473 3.978* .021 
 ภายในกลุ่ม 19.252 162 .119   
 รวม 20.198 164    
4.การมุ่งการแก้ปัญหา ระหว่างกลุม่ 2.824 2 1.412 10.550* .000 

 ภายในกลุ่ม 21.684 162 .134   
 รวม 24.508 164    

5.การมุ่งรับผดิชอบ ระหว่างกลุม่ 3.281 2 1.640 18.582* .000 
 ภายในกลุ่ม 14.302 162 .088   
 รวม 17.583 164    

โดยรวม ระหว่างกลุม่ .119 2 .059 1.412 .247 
 ภายในกลุ่ม 6.810 162 .042   
 รวม 6.929 164    

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การมุ่งคุณภาพของงาน การมุ่งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมุ่งการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การมุ่งการ
แก้ปัญหา และการมุ่งรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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อภิปรายผล  
 การวิจัยสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
  1. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2  โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักและเข้าใจผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจท่ีจะน าโรงเรียน
สู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน และต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เชื่อถือ
ได้ประกอบกับผู้บริหารได้ น าแนวทางการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ที่เรียกว่า การบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและใช้
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวิวรรณ กองกะมุด (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิโดยรวม อยู่ในระดับมาก  ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ บรรลุ ชินน้ าพอง (2555 : 9) ได้ศึกษา
เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีสมรรถนะโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริจันทร์ พลอยกระโทก (2551 : 61-65) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะทางการบริหารด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับ
มาก 
  2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดโรงเรียน ผู้วิจัยขอน ามาอภิปราย
ตามล าดับ ดังน้ี 
   2.1 ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ใน
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้โอกาสในการใช้ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานหน้าท่ีการงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ครูทุกคนโดยไมบ่่างว่ามีประสบการณม์ากหรอื
น้อยได้ท าโครงการหรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ให้โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน จึงส่งผลให้ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย พรทิพย์ บุญณสะ (2555 : 
112-119) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลรัตน์ ศรีส าอาง (2557 : 85-93) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบว่า การ
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เปรียบเทียบสมรรถนะหลักทางการบริหารส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน 
   2.2 ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้ก าหนดแนวทางให้ครูได้
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากนี้ได้มีการน าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเป็น
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ท าให้ครูตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่างมี
คุณภาพเพื่อให้ได้รับพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นระดับ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ครูที่อยู่โรงเรียนขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะมุง่ผลสมัฤทธ์ิในการบริหารโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ ไชยเสนา (2550 : 80) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า  ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ 
(2551 : 47-49) ศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3 พบว่า ครู
ทีอ่ยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 3 โดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ เปี่ยมทรัพย์ (2553 : 84) ได้ศึกษาเรื่องความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาข้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผล
การศึกษาพบว่า ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาข้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
  1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  
  1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ครูมีการรายงานการ
ตรวจสอบ การทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  
  1.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีการประเมินวิธีการที่จะ
สอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อน  
  1.4 ด้านการประกันคุณภาพ  ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูเข้าใจวิธีการเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพภายใน  
  1.5 ด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ครูติดตามผลการเรียนรู้
ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1ควรมีการศึกษารูปแบบสมรรถนะที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพการศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
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  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของครูเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
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