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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริงและตามความคาดหวัง
ในทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความเป็นจริงและตามความคาดหวัง ในทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามเพศ กลุ่มสาระ
ประสบการณ์ในการทํางานของครู ขนาดโรงเรียน เพศ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของ
ประชากรตามขนาดโรงเรียน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 367 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริงและตามความคาดหวัง ในทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมที่ .90 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึก ษาตามความเป็นจริงในทัศนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังในทัศนะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความเป็นจริงต่ํากว่าสมรรถนะตามความคาดหวังในทัศนะของครู สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็น
จริงและตามความคาดหวังจําแนกตามตัวแปร พบว่า เพศ ขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกันตามทัศนะของครู ส่วนตัวแปรที่ไม่พบ
ความแตกต่างคือ ประสบการณ์ในการทํางานของครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คําสําคัญ: สมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to study and compare perceptions held by primary school
teachers in Nakhon Si Thammarat of the actual and expected administrators’ competencies considering
variables of teacher’s gender, subject group, teacher’s work experience and school size. A sample of 367
primary school teachers were asked to answer a questionnaire. A software package was employed for
statistical analysis of the data obtained including frequencies, percentages, mean, standard deviation, F-test,
one-way ANOVA, and LSD. It was revealed that the teachers perceived the administrators capabilities as good
while rated the expected ones as very good. However, gender of both teachers and administrators as well as
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school sizes resulted in differences in perceptions of the primary school administrators’ capabilities. On the
other hand, factors of teacher’s work experience and subject group did not affect the differences in their
perceptions.
Key words: Competencies; School Administrators

บทนํา
ปัจจุบันสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้ านต่ าง ๆ อย่ างรวดเร็ วและมี การแข่ งขั นเพิ่ มสู งขึ้ น ดั งนั้ น
ประชาชนจะต้ องพั ฒนาตนเองให้ มี ความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพในด้านต่างๆอย่างเพียงพอ ซึ่งการพัฒนาต้องเริ่มที่การ
ให้ความสําคัญกับการสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรมและ
รู้ เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลง (สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546)
ความสําเร็จของการศึกษาจะบรรลุตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช
2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศัก ราช 2545
ย่ อมต้ องอาศั ยผู้ บริ หารเป็ นสํ าคั ญ ผู้ บริ หารจึ งต้ องเป็ นผู้ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
สติปัญญาที่ฉลาดเป็นที่ ยอมรับ ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่
บริ ห ารงานและการนํ า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงบทบาท
ตามหน้าที่การบริหารการศึกษา
การบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารนับว่ามีบทบาท
สําคัญมากต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของการจัดการศึกษา ซึ่ง
ถื อว่ าเป็ นกลไกหลั กในการขั บเคลื่ อนการศึ กษาอย่ างแท้ จริ ง
สํ านั กงานคณะกรรมการคุ รุ สภาได้ กํ าหนดมาตรฐานวิ ชาชี พ
ผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ซึ่งมาตรฐาน
ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมี 10 ด้าน และได้กําหนด
สมรรถนะไว้ 40 สมรรถนะ (สํานักงานคณะกรรมการคุรุสภา,
2556) เพื่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นการบริหาร
ที่ มี คุ ณภาพ เป็ นเครื่ องหมายยื นยั นถึ งคุ ณภาพของผู้ บริ หาร
สถานศึกษามืออาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2546)
จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นจริงและตามความ
คาดหวังในทัศนะของครูประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร 10 ด้านได้แก่ (1) หลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา (2) นโยบายและการวางแผน

การศึกษา (3) การบริหารด้านวิชาการ (4) การบริหารด้านธุรการ
การเงินพัสดุ และอาคารสถานที่ (5) การบริหารงานบุคคล
(6) การบริหารกิจการนักเรียน (7) การประกันคุณภาพการศึกษา
(8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) การบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน และ (10) คุณธรรมและ
จริ ยธรรมสํ าหรั บผู้ บริ หารสถานศึ กษา ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ทราบถึ ง
สมรรถนะทั้ง 40 สมรรถนะของผู้บริหาร นําผลที่ได้จากการวิจัย
มาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้บริหารและประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บสมรรถนะของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาตามความเป็นจริงและตามความคาดหวัง ในทัศนะ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามความเป็นจริงและตามความคาดหวัง ในทัศนะ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนก
ตามเพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทํางานของ
ครู และขนาดโรงเรียน

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีจํานวน 7,664
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ คื อ ครู โรงเรี ยนประถมศึ กษาในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จํานวน 367 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากรตามขนาดโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน
คื อ (1) ปั จจั ยส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ เกี่ ยวกับเพศ กลุ่มสาระ ประสบการณ์ใน
ทํางานของครู ขนาดโรงเรียน และ (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 10
ด้าน ที่คุรุสภากําหนดมีทั้งหมด 40 สมรรถนะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มี 5 ระดับ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยเทคนิค IOC รายข้ออยู่ระหว่าง
.60–1.00 และมีค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบับเท่ากับ .90
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เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีส่งแบบสอบถามไปทาง
ไปรษณีย์ และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองบางส่วน และได้
แบบสอบถามคืนมา 326 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.82
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ความแตกต่างของ
สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างของสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึก ษา โดยวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็น
จริงและตามความคาดหวังในทัศนะของครู พบว่า สมรรถนะ
ตามความเป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน ( X =
3.90, S.D.=0.52) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านคุณธรรม
และจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ( X =4.00,
S.D.=0.69) ส่ ว นสมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตาม
ความคาดหวัง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน
( X =4.75, S.D.=0.36) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.78, S.D.=0.39)
ซึ่งสอดคล้องกับกัลยาณี รัตนบุตร และคณะ (2551) พบว่า
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านบริหารงานบุคคลที่อยู่ใน
ระดั บ ต่ํ า ที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ สุ ริ ยั น ต์ รู ป งาม
(2553) พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครู โดยภาพรวมทุ ก ด้ า นอยู่ ใ น
ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับฮานันย์
นาวิ น พั ฒ นรั ต น์ (2553) พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น จริ ง ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
การรับรู้ต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และด้านคุณธรรมเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้าน
อื่ น ๆ และมี ก ารรั บ รู้ ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
บุคลิกภาพ ด้านผู้นํา ด้านคุณธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยด้านคุณธรรมเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ด้า นอื่ น และด้ า นความรู้ค วามสามารถในการบริ หารอยู่ ใ น
ระดับมากและมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะที่
เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ( X =4.00, S.D.=0.69)
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะ
ของผู้ บริ หารสถานศึ กษาตามความเป็ นจริ งและตามความ
คาดหวั ง ในทั ศ นะของครู พบว่ า สมรรถนะของผู้ บ ริ ห าร
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สถานศึ ก ษาตามความเป็ น จริ ง และตามความคาดหวั ง มี
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันมาก
ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการบริ ห าร ด้ า นธุ ร การ การเงิ น พั ส ดุ และ
อาคารสถานที่ มี ส มรรถนะตามความเป็ น จริ ง ( X =3.85,
S.D.=0.61) มี ส มรรถนะตามความคาดหวั ง ( X =4.74,
S.D.=0.41) สอดคล้ อ งกั บ ธเนศ พู่ กั น (2553) พบว่ า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด
คือด้ านคุ ณธรรมและจริย ธรรมสํา หรั บผู้บ ริหาร และยั ง
สอดคล้องกับสุรีพร โพธิ์ภักดี (2558) พบว่า ครูที่มีทัศนะต่อ
สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะ
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
12 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ครูที่มีเพศต่างกันมีทัศนะต่อ
สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ครูที่มีตําแหน่งวิทยฐานะแตกต่างกัน มีทัศนะ
ต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ครู ที่ มี
ประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน และครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรี ย นที่ มี ข นาดแตกต่ า งกั น มี ทั ศ นะต่ อ สมรรถนะการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
เปรียบเที ยบความแตกต่างทัศนะของครูที่มีต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริง ตาม
ตั ว แปรเพศ พบว่ า ครู เ พศชายและครู เ พศหญิ ง มี ทั ศ นะ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับฐิติรักษ์ เมืองพรวน
(2554) พบว่ า ข้าราชการครูเ พศชายและเพศหญิ งมีค วาม
คิด เห็น เกี ่ย วกับ สมรรถนะของผู ้บ ริห ารสถานศึก ษาไม่
แตกต่างกัน สําหรับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคาดหวัง พบว่ า ครูเ พศชายและครูเ พศหญิง มีทั ศนะ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวัง
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สําหรับรายด้านพบว่า ด้านการ
บริหาร การประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของอั ญ ชลี โพธิ์ ท อง อ้ า งในฐิ ติ รั ก ษ์ เมื อ งพรวน
(2554) พบว่า มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทั้ง
5 ด้านนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาได้กระตุ้นหรือเสริมแรงให้
ครูจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตลอดจนการกํ า กั บ ดู แ ล ให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งไม่
ว่าจะเป็นเพศใดก็ไ ด้รับการปฏิบัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างเสมอภาคกัน
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เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งทั ศ นะของครู ที่ มี ต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริงและตาม
ความคาดหวั ง จํ าแนกตามประสบการณ์ การทํ างานของครู
พบว่ า ครู ที่ มี ประสบการณ์ การทํ างานแตกต่ างกั น มี ทั ศนะ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับฐิติรักษ์ เมืองพรวน (2554) พบว่าข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ การทํ างานแตกต่ างกั นมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสภาพการบริหารในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานก็คือครูผู้สอนทําให้เกิดภาพพจน์ที่ชัดเจน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้
การส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งทั ศ นะของครู ที่ มี ต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริงและตาม
ความคาดหวัง จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ครูที่สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งทั ศ นะของครู ที่ มี ต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริง จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่ างมีนัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05
สําหรั บด้านการบริหารด้านวิ ชาการ และด้านการบริหารงาน
บุ ค คลแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
สอดคล้องกับดวงหทัย ธูปบุตร และ เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2555)
พบว่า ครูมีความเห็นว่าระดับความสามารถในสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านบริหาร
จัด การ การเรี ยนรู้ ด้า นพั ฒนาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ด้ า น
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านส่งเสริมให้มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน
เนื่องจากการบริหารงานวิชาการต้องดําเนินการทุกช่วงชั้นใน
สถานศึกษา ครูที่สอนแต่ละช่วงชั้นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้และการวิจัย ทําให้ได้เห็นความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึ กษาในการบริ หารงานวิ ชาการทุก ด้า น โดยเห็ นว่ า
ผู้บริ หารสถานศึ กษาเป็ นผู้ที่ มีค วามรู้ค วามสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ และให้ความสําคัญในงานวิชาการเป็น
อย่างมากทั้งที่ปฏิบัติอยู่เป็นปัจจุบันและความต้องการของครู
ที่อยากเห็นผู้บริหารปฏิบัติงานนั้นแตกต่างกัน ส่วนด้านการ
บริ ห ารกิ จการนั ก เรี ย น ด้ านการบริห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับชาตรี โพธิกุล (2552) พบว่า สมรรถนะผู้บริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายด้าน 9 ด้าน จาก 10 ด้านเมื่อ
จํ า แนกตามขนาดโรงเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย แตกต่ า งกั น โดย
เรี ย งลํ า ดั บ จากค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้ ดั ง นี้ คื อ
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ที่เ ป็นแบบนี้เ พราะโรงเรีย นขนาดใหญ่ มีปัจจัย
ในการบริ ห ารที่ เ พี ย บพร้ อ มมากกว่ า ในเรื่ อ งบุ ค ลากร
งบประมาณ สถานที่ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้ ป ระกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ทําให้ผู้บริหารสามารถเลือกใช้
บุคลากรและปัจจัยที่เหมาะสมต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และสอดคล้อง
กับภัสรา ชูเสน (2558) พบว่า.เปรียบเทียบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามความ
คิด เห็น ของครูผู้ส อนในสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จําแนก
ตามประเภทขนาดของโรงเรีย น และประสบการณ์ในการ
ทํางาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

สรุป
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริง
ในทัศนะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยผู้บริหารส่วนใหญ่
ให้ ความสํ าคั ญในด้ านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นอย่ างมาก
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังในทัศนะ
ของครู โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ผู้ บ ริ ห ารจะให้
ความสํ าคั ญกั บด้านการบริ หารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความความคาดหวัง
สูงกว่าสมรรถนะตามความเป็นจริง และปัจจัยส่วนบุคคลที่ทํา
ให้ทัศนะของครูแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ขนาดโรงเรียน ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่ทําให้ทัศนะของครูไม่แตกต่างกันคือ ประสบการณ์
ในการทํางานของครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารวิชาการ ในเรื่องการจัดโครงการพิเศษเพื่อให้
การอบรมพัฒนาความรู้และรูปแบบการบริหารด้านวิชาการ
โดยเชิ ญ วิ ท ยากรและผู้ บ ริ ห ารจากโรงเรี ย นที่ ป ระสบ
ความสําเร็จมาแนะนําให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
2. รัฐควรให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการ
พัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็กให้มี
บุคลากรและปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนการสอน
แก่โรงเรียนให้มากขึ้น
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3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
สามารถนํ า ผลการวิ จั ย เรื่ อ งสมรรถนะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านต่าง ๆ ตามบริบท
ของแต่ละโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจากตัวแปรอื่น ๆ เช่น วุฒิการศึกษา ฯลฯ
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
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