
 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย  อภิปรายผล ขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
คร้ังตอไป  ดังน้ี 

 
 วัตถุประสงคในการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต  2  จํานวน  5  ดาน  ไดแก  ดานทักษะ ดานความรู  ดานอัตมโนทัศน ดาน
ลักษณะนิสัย และดานแรงจูงใจ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต  2   
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอสมรรถนะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 5 ดาน 
ไดแก  ดานทักษะ ดานความรู  ดานอัตมโนทัศน ดานลักษณะนิสัย และดานแรงจูงใจ จําแนกตาม
ตําแหนงและประสบการณการทํางาน 
 

 สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน  5  ดาน  แตกตางกัน 
2.  ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเหน็ตอ

สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 
แตกตางกัน 

 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 
125 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 125 คน ครูจํานวน 1,534 คน รวมเปนประชากรท้ังส้ิน 
1,659 คน  
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    กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหาร ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจงท้ังหมด (Purposive 
Sampling) ไดผูบริหารจํานวน  125 คน ครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ี  
และมอรแกน ( Krejcie & Morgan. 1970, p.608)  ของประชากรท้ังหมดเทียบสัดสวนแตละ

โรงเรียนในแตละขนาด แลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 310 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 435 คน 
(ดูภาคผนวก ข) 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สมรรถนะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 
ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเปน

แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ  (Check List) 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู จํานวน 5  ดาน คือ 
ไดแก ดานทักษะ ดานความรู ดานอัตมโนทัศน ดานลักษณะนิสัย และดานแรงจูงใจ เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scales )  5 ระดับ ของLikert (Best & Kahn, 1993, 
pp 246-250)   

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกโรงเรียนท่ีเปน

กลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สงแบบสอบถามไปท้ังหมด 435 ฉบับ ไดคืนมา 
435  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 

 

 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาดําเนิน ตามข้ันตอนดังนี้ ตรวจสอบใหคะแนน
แบบสอบถามตามเกณฑมาตราสวนประมาณคา ทําการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป หาคารอยละ คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ใช  t- test 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จําแนกเปนผูบริหาร  จํานวน  125  คน  คิดเปนรอย
ละ 28.70  ครู จํานวน 310 คน  คิดเปนรอยละ 71.30 ประสบการณนอยกวา 15 ป จํานวน 161 คน 
คิดเปนรอยละ37.00 และประสบการณตั้งแต 15 ป ข้ึนไป จํานวน  274 คน  คิดเปนรอยละ 63.00 
 5.1.2 ความคิดเหน็ของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรีเขต 2 พบวา 

     1) สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน  เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานลักษณะนิสัย ดานอัตมโนทัศน ดานทักษะ 
ดานความรู และดานแรงจูงใจ เม่ือพิจาณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ดานทักษะ  ผลการวิจัยพบวา  สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารมีทักษะ
ดานความรูในโครงสรางของงานท่ีรับผิดชอบ  ผูบริหารมีทักษะในการสรางความสัมพันธใน

องคกร และผูบริหารรูถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก ผูบริหาร
เปนนักวางแผนท่ีดี  
    (2) ดานความรู  ผลการวิจัยพบวา  สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ผูบริหารใชความรู
ในการบริหารงบประมาณมาใชในการบริหาร  ผูบริหารมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา และผูบริหาร
สามารถนําความรูไปใชในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหความรูกับชุมชน  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ผูบริหารมีความรูในการพัฒนางานวิชาการเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน  
      (3) ดานอัตมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ผูบริหารมีความ
เช่ือท่ีดีตอการบริหาร ผูบริหารมีคานิยมในการบริหาร และผูบริหารมีการประเมินตนเอง ขอท่ีมี
คาเฉล่ียตํ่าสุดไดแก ผูบริหารสามารถปรับตัวไดเสมอ  
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    (4) ดานลักษณะนิสัย ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก  ผูบริหารมีความ
รูทันโลกทันเหตุการณ  ผูบริหารมีการเอาใจใสตองานท่ีรับผิดชอบ  และ ผูบริหารมีภาวะผูนํา ขอท่ี
มีคาเฉล่ียตํ่าสุดไดแก ผูบริหารเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
    (5) ดานแรงจูงใจ ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารให
โอกาสผูรวมงานในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารใหการชวยเหลือดานสวัสดิภาพแกเพื่อนรวมงาน และ
ผูบริหารกระตุนผูรวมงานเม่ือผูรวมงานเกิดความทอแท ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดไดแก ผูบริหารไดรับ
การสนองตอบจากผูรวมงานอยางรวดเร็ว  
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตาม ตําแหนง พบวา ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ยกเวน ดานแรงจูงใจ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 5.1.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน พบวา ผูบริหาร
และครู ท่ีมีประสบการณการทํางานนอยกวา 15 ป และต้ังแต 15 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
ยกเวน ดานทักษะและดานความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.1.5 ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเพิ่มเติม วิเคราะหโดยสรุปไดดังนี้ 
  1)  ดานทักษะ 

      ผูบริหารควรนํากระบวนการหลากหลายวิธีมาประยุกตใชปฏิบัติงานอยางมี 
ประสิทธิภาพ ควรใชแผนปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติ และควรพัฒนางานวชิาการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  2)  ดานความรู 
   ผูบริหารควรสงเสริมใหครูพฒันาวิธีการสอนแบบเนนนกัเรียนเปนสําคัญ ควร
บริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ มีการสนับสนุนใหครูทําวจิัยในช้ันเรียน 
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 3) ดานอัตมโนทัศน 
  ผูบริหารควรวิเคราะหจุดแข็งและจุดดอยของโรงเรียนเพ่ือประโยชนใน การ
บริหารงาน นํานโยบายของรัฐและแผนการศึกษามากําหนดเปนแผนงานของโรงเรียน จัดระบบ
โครงสรางการบริหารงานโดยยึดหลักความยืดหยุน 

 4) ดานลักษณะนสัิย 
  ผูบริหารควรดําเนินการบริหารงานในโรงเรียนโดยยึดหลักการมีสวนรวมอยาง

เปนระบบ ควรสรางวิสัยทัศนเพื่อใชในการบริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ควรนํา
แนวคิดใหมๆ มาใชบริหารงานโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 5) ดานแรงจูงใจ 

  ผูบริหารควรสรางขวัญกําลังใหเกิดความรวมมือแกกลุมผูรวมงาน ผูบริหารควรมี 
หลักเกณฑในการตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ผูบริหารควรสงเสริมใหเกิด
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทํางาน 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

  ผลการวิจัย สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 2 ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญ ท่ีนํามาอภิปราย ดังตอไปนี ้

 5.2.1 สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรีเขต 2  ผลการวิจัยโดยรวมพบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับไพบูลย  สุขเจริญ (2548, หนา 
50) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน 
สอดคลอง สุบรรณ  วราชุน (2544, หนา 97) ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดานความรูความสามารถ ชวงป  พ.ศ. 2544 – 
2548 (5 ปแรก) พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับวิไล  ลาสิงห (2550, หนา 11) ทําการ
วิจัยเร่ือง การใชอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากวา การกําหนดความสามารถของผูบริหารท้ังในแบบรูปธรรม ไดแก 
ทักษะ ความรู และนามธรรม ไดแก อัตมโนทัศน ลักษณะนิสัย แรงจูงใจ ทําใหผูบริหารสามารถ
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สรางผลงานไดอยางโดดเดน ท้ังในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงการบริหารงานในสถานศึกษาท่ี
เปนนิติบุคคล ผูบริหารตองใชความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคกร เพื่อทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกไววางใจ ยินดี ยอมรับนับถือ ทําใหผูบริหารเปนผูท่ีมี
ศักยภาพเปนนักพัฒนาสามารถสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร  
   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ดานทักษะ ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมและรายขอพบวา อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับสุบรรณ  วราชุน (2544, หนา 97) ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พบวา คุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวาอยูในระดับมากทุกดาน
สอดคลองกับไพบูลย  สุขเจริญ (2548, หนา 50) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 
ทักษะการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดานท้ังนี้อาจเนื่องจากวา ผูบริหารมีความมุงม่ันในการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพมีการเปล่ียนแปลงตามลักษณะท่ีพึงประสงค มีอุดมการณแนวแน มีเหตุผล 
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีการสงเสริมการทํางานเปนทีม เปนท่ี
ยอมรับของผูรวมงาน มีการนํากระบวนการหลากหลายวิธีมาประยุกตใชปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  
    เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีทักษะดานความรูในโครงสรางของงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังนี้อาจเนื่องจากวา ผูบริหารใน
ปจจุบันเปนผูมีวิสัยทัศนในการทํางาน เสียสละ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีเปนท่ียอมรับของครู
ในโรงเรียน  
    ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผูบริหารเปนนักวางแผนท่ีดี ท้ังนี้เนื่องจากวา ผูบริหาร
บางคร้ังไมมีการวางแผนในการดําเนินงาน มีการส่ังการท่ีซํ้าซอนกัน ทําใหผูปฏิบัติทํางานไมถูก ซ่ึง
การส่ังงานในแตละคร้ังตองมีการวางแผนลวงหนาในการปฏิบัติ ผูบริหารตองมีความจริงใจกับ
ผูใตบังคับบัญชาและพรอมท่ีจะเขาไปชวยเหลือแกไขเม่ือมีปญหาในการทํางาน สอดคลองกับ
สมพงศ  เกษมสิน (2526, หนา 233) ไดใหขอเสนอวา ผูนําท่ีดีตองมีลักษณะนิสัยคือ ตองมีแผนใน
การดําเนินงาน และหม่ันเอาใจใสปรับปรุงอยูเสมอ  

   2) ดานความรู ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมและรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับสุบรรณ  วราชุน (2544, หนา 97) ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหาร
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สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พบวา คุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดานความรูความสามารถ ชวงป  
พ.ศ. 2544 – 2548 (5 ปแรก) พบวาอยูในระดับมากทุกดานสอดคลองกับ ธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ 
(2538, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาสมรรถภาพของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีสมรรถภาพดานความรูอยู
ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผูบริหารในปจจุบันมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงและตรงกับสายงานการ
ปฏิบัติ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสามารถใชความรูความสามารถของตนเองไดอยางเต็ม
สมรรถภาพ ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูพัฒนาวิธีการสอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญ มีการ
บริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ  
    เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารใชความรูในการบริหารงบประมาณมาใชในการบริหาร ท้ังนี้อาจเนื่องจากวา การ
บริหารงานท่ีเกี่ยวของกับการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 32) ผูบริหารมีการบริหารงบประมาณอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวงดวยดี จึงเปนแรงบันดาลใจใหกับครูในการทํางานอยางมีความสุข  
    ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือผูบริหารมีความรูในการพัฒนางานวิชาการเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพ ท้ังนี้อาจเนื่องจากวา ผูบริหารมุงพัฒนางานใหประสบความสําเร็จลุลวง
โดยเร็วไวเพื่อรองรับการประเมินภายนอกโดยการใชการเสริมแรงในทุกดาน เม่ือผูรวมงานมีปญหา
ในการทํางาน มีขอสงสัยในวิธีการ ผูบริหารไมสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ใหเกิดความเขาใจได 
ซ่ึง กองวิจัยทางการศึกษา (2546, หนา 94-95) ไดวิจัยเร่ือง การรายงานการติดตามและประเมินผล
การใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับสภาพปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก มีเวลาจัดทํานอย ทําใหงานไมมีคุณภาพการกําหนด

วิสัยทัศนไมชัดเจน กวางเกินไป ปฏิบัติไดยาก ขาดขอมูลสารสนเทศ บุคลากรไมเพียงพอ สําหรับ
ดานการจัดโครงสราง/สาระการเรียนรู ไมสามารถจัดใหเปนไปตามความตองการของชุมชนและ
นักเรียนได เพราะขาดแคลนครู ความรูความเขาใจไมชัดเจน โครงสรางหลักสูตรไมมีความสัมพันธ
กับสาระการเรียนรู และการกําหนดเวลายังไมเหมาะสม 

   3) ดานอัตมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมและรายขอ พบวา อยูในระดับ
มาก สอดคลองกับสุบรรณ  วราชุน (2544, หนา 97) ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พบวา คุณลักษณะของ
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ผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดานความรูความสามารถ 
ชวงป  พ.ศ. 2544 – 2548 (5 ปแรก) พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ วิไล  ลาสิงห 
(2550, หนา 11) ทําการวิจัยเร่ือง การใชอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบวา ความตองการ
ดานความสัมพันธ  ดานความตองการการดํารงชีวิต และดานความตองการเจริญกาวหนา อยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากวา ผูบริหารมีหลักการท่ีดีในการบริหารงานและมีเจตคติท่ีตอวิชาชีพ 
สามารถปรับตัวไดกับทุกสถานการณ สนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆในการพิจารณาปญหา เปด
โอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา ผูบริหารควรวิเคราะหจุดแข็งและจุดดอย
ของโรงเรียนเพื่อประโยชนใน การบริหารงาน นํานโยบายของรัฐและแผนการศึกษามากําหนดเปน
แผนงานของโรงเรียน จัดระบบโครงสรางการบริหารงานโดยยึดหลักความยืดหยุน 
    เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีความเช่ือท่ีดีตอการบริหาร ท้ังนี้อาจเนื่องจากวา ผูบริหารมีการบริหารโดยใชหลักการ
บริหาร มีความเขาใจในความสามารถของตนเอง และความแตกตางระหวางบุคคล โดยใชวิธีการ
ประเมินตนเอง ยึดหลักทฤษฎีในการบริหาร สามารถทําใหทุกคนทํางานไดอยางมีความสุข  
    ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบริหารสามารถปรับตัวไดเสมอ ท้ังนี้อาจเนื่องจากวา 
บางคร้ังผูบริหารไมสามารถเขารวมกับสังคมบางกลุมไดอาจจะมาจากฐานะความเปนอยู หรือจาก
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ผูบริหารตองมีการปรับตัวเพ่ือใหเขาไดกับทุกสถานการณ ซ่ึง เฮอรลอค  
(Herlock, 1955, p. 465) กลาววา อัตมโนทัศน เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองท้ังทางดานรางกาย
และจิตใจ ดานรางกาย ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปรางหนาตาและสุขภาพ สวนดานจิตใจ ไดแก 
ความนึกคิด  การปรับตัว  ความเช่ือม่ัน 

   4) ดานลักษณะนิสัย  ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ (2538, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาสมรรถภาพของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลยพบวา ผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาดานคุณลักษณะ มีสมรรถภาพสูง ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ในปจจุบันผูบริหารมีศักยภาพใน
การบริหารงานเปนอยางยิ่ง มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทําใหผูบริหารมีการปรับตัว มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี ทันโลกทันเหตุการณ ผูบริหารดําเนินการบริหารงานในโรงเรียนโดยยึดหลักการมีสวน
รวมอยางเปนระบบ สรางวิสัยทัศนเพื่อใชในการบริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และนํา
แนวคิดใหมๆ มาใชบริหารงานโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง  
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    เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีความรูทันโลกทันเหตุการณ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผูบริหารไดสนับสนุนใหผูรวมงานไดมี
การพัฒนาตนเอง สนับสนุนการทํางานตามกําลังความรูความสามารถของแตละบุคคล สงเสริม
ความกาวหนาของผูรวมงานดวยความจริงใจและเสมอภาค ผูบริหารมีความใสใจตอผูรวมงาน 
เพ่ือใหคลายกังวลในเร่ืองตางๆ ดวยการสอบถาม เสาะแสวงหา ตัวอยาง คําแนะนํา จากผูอ่ืนมาให
ศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการเร่ิมตนและพัฒนางานได  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ผูบริหารเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ท้ังนี้อาจ
เนื่องอาจจากวา ผูบริหารไมมีการเอาใจใสในการสรางบรรยากาศภายในใหเอ้ือตอการทํางานอยางมี
ความสุข ซ่ึง สาซส (Sach, 1966, pp. 3-4) ไดกลาวถึงลักษณะของผูบริหารที่ดี โดยเนนวิธีการ
ทํางานแบบประชาธิปไตยวา ผูบริหารตองมี มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถนําความคิดเห็น
ของผูรวมงานไปใชเกิดประโยชนแกหนวยงาน ของตน 
  5) ดานแรงจูงใจ ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ วิไล  
ลาสิงห (2550, หนา 11) ทําการวิจัยเร่ือง การใชอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบวา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ศักยภาพของแตละบุคคล
ไมเหมือนกันและไมเทากัน ผูบริหารไดคํานึงถึงจุดสําคัญจุดนี้ ทําใหผูบริหารรูจักตัวคนของแตละ
บุคคล เพื่อวางแผนการดําเนินงาน มีการมอบหมายงานไดเหมาะสมกับบุคคลมากข้ึน ผูท่ีมี
ความสามารถมากจะไดรับภาระงานมากขึ้นไปดวย ดังนั้นในการมอบหมายงานผูบริหารจะตอง
มอบหมายงานใหบุคลากรตามความเหมาะสม และตองคิดวาบุคลากรทุกคนควรมีการพัฒนาตนเอง
ถามีความต้ังใจจริง ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาตนเองโดยการสงเขา
รับการอบรม ศึกษาเอกสารตางๆเพื่อใหบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานผูบริหาร
ควรสรางขวัญกําลังใหเกิดความรวมมือแกกลุมผูรวมงาน ผูบริหารควรมีหลักเกณฑในการตัดสินใจ
โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ผูบริหารควรสงเสริมใหเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทํางาน 
    เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารใหโอกาสผูรวมงานในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้อาจเน่ืองจาก ผูบริหารไดสนับสนุนให
ผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเอง สนับสนุนการทํางานตามกําลังความรูความสามารถของแตละ
บุคคล สงเสริมความกาวหนาของผูรวมงานดวยความจริงใจและเสมอภาค ผูบริหารมีความใสใจตอ
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ผูรวมงาน เพ่ือใหคลายกังวลในเรื่องตางๆ ดวยการสอบถาม เสาะแสวงหา ตัวอยาง คําแนะนํา จาก
ผูอ่ืนมาใหศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการเร่ิมตนและพัฒนางานได   
 5.2.2 เปรียบเทียบ สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตาม ตําแหนง โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ไมสอดคลองกับนิวัตร  ประเสริฐพันธ (2545, หนา 45) ไดทําการวิจัยเร่ืองสมรรถภาพ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมแหงชาติกับขาราชการครูสังกัดกรม

สามัญศึกษา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมโภชน  ฉลาดคิด (2546, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาบทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา บทบาทผูบริหารโรงเรียน
ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคลองกับ คินเดรท Kindred, (1972, p. 185 อางถึงใน ชัชชัย  พุทธสุวรรณ 2544, หนา 21)ได
วิจัยเร่ือง “ทักษะของผูบริหารงานโรงเรียน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีไมมีทักษะการ
บริหารท้ัง 3 ดาน คือ ทักษะดานความคิด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะทางดานเทคนิค จะ
ทําใหเกิดปญหาดังนี้  ความมีอคติ ขาดเปาหมายท่ีแนนอนขาดคุณสมบัติผูนําท่ีดี ขาดแผนท่ีดี เกิด
บรรยากาศขัดแยง ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ในการจัดการศึกษาของประเทศในปจจุบันไดมีการปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงผูท่ีเปนผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพยายามพัฒนาตนเองโดยการเขารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกจากน้ีแลวยังตองมีการปรับปรุงวิธีการบริหารงานของตนเอง โดย
พยายามโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการทํางาน มีการเสริมแรงและใหกําลังใจ
แกผูปฏิบัติงาน สรางความเช่ือม่ันและความไววางใจใหกับครูในโรงเรียนการประพฤติปฏิบัติตน
ของผูบริหาร มีการอุทิศเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ แตในสวนของครูบางคร้ังไมเขาใจในหลักการ
บริหารจึงทําใหมีความคิดเห็นแตกตางกัน 
   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแรงจูงใจ ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครู
มีความคิดเห็นตอผูบริหารท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงผูบริหารควรใหความเสมอภาคและเปนธรรม รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการมอบหมายงาน 
รวมไปถึงปริมาณงานท่ีบุคลากรควรจะไดรับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารจึงมีสมรรถนะในการบริหารงานท่ีไมแตกตางกัน  
 5.2.3 เปรียบเทียบ สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยรวม ไมแตกตางกัน 
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สอดคลองกับ มณีกาญจน  รัตนธรรม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด  ผลการวิจัยพบวา ภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด 
จําแนกตามประสบการณ พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจาก ใน
ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง ใชหลักการและทฤษฏีการบริหารท่ีไม
ตางกันมากนัก สวนใหญแลวผูบริหารจะมีการศึกษาท่ีสูง ยอมรับแนวคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจัก
ปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติงานของตนใหสอดคลองกับความตองการของผูรวมงาน ไดเปนอยางดี มี
ความมุงม่ันพฤติกรรมเหมาะสมกับความเปนผูนํา กลาคิดกลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง 
สรางความเช่ือม่ัน ยอมรับและไดรับความไววางใจจากครู สามารถดําเนินภารกิจในการบริหารงาน
ในสถานศึกษาโดยใชภาวะผูนําในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสมตรงใจผูรวมงาน จึงทําให
สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารในดานประสบการณไมแตกตางกัน ซ่ึงรุสโซ (Rousseau, 
1970, p. 3234-A)ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ กับประสบการณ
ท่ีมีตอความสําเร็จทางการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา  มลรัฐโอริกอน พบวา ประสบการณ
ดานการสอน และประสบการณดานบริหาร ไมมีผลทําใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาประสบ
ความสําเร็จ ในการบริหารงานวิชาการในระดับสูงหรือตํ่า 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  
   จากผลการวิจัย สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 พบวา ดานแรงจูงใจมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดานความรู ดาน
ทักษะ ดานอัตมโนทัศน และดานลักษณะนิสัย มีลําดับท่ีสูงตามลําดับ จึงขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใชตามลําดับดังนี้ 
   1)  ดานแรงจูงใจ ผูบริหารจะตองทําใหผูรวมงานจัดการกับอุปสรรคในการ
ทํางานของตนเองได มีการกระตุนใหผูรวมงานสามารถจัดการกับปญหาท่ีตนเองเผชิญและผูบริหาร
ควรตั้งมาตรฐานในการทํางานไวสูงเพื่อจะไดกระตุนความสามารถของผูรวมงาน ผูบริหารตองมี
ความเสียสละมุงพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย มีแรงบันดาลใจเปนพลังเสริมในการปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายได ผูบริหารควรสงเสริมใหครูพัฒนาวิธีการสอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญ ควร
บริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ มีการสนับสนุนใหครูทําวิจัยในช้ันเรียน 
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   2)  ดานความรู ผูบริหารควรมีความรูในการพัฒนางานวิชาการเพื่อรองรับการ
ประเมินภายใน ใชความรูในการบริหารงานบริหารบุคคลไดเปนอยางดี และผูบริหารใชความรูใน
การจัดสถานท่ีในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม มีความม่ันใจ ชวยสรางความรูสึกใหผูรวมงานเปน
หนึ่งเดียวกัน  
   3) ดานทักษะ ผูบริหารจะตองเปนนักวางแผนที่ดี ใชเคร่ืองมือไดถูกตองตาม
วิธีการใชงาน ผูบริหารรูหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  พยายามคิดหาแนวทางใหมในการพัฒนาตนเองมีสวน
ทําใหงานดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 4) ดานอัตมโนทัศน ผูบริหารสามารถปรับตัวไดเสมอ มีความม่ันใจในตนเอง 
ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง ใหความสนใจผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และควรมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานเปนการสวนตัวใสใจตอความกังวลของผูรวมงาน ผูบริหารควร
ดําเนินการบริหารงานในโรงเรียนโดยยึดหลักการมีสวนรวมอยางเปนระบบ  
  5) ดานลักษณะนิสัย ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดหา
แนวทางใหมในการพัฒนาตนเองมีสวนทําใหงานดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปน
ผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สนับสนุนผูรวมงานใหไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน สรางขวัญ
กําลังใจใหแกผูรวมงานอยูเสมอ 
 

 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
   2) ควรศึกษาปญหาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2  
   3) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  
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