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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2) ศึกษาประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0  
ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 3) หาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 4) ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนใน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จำานวน 341 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางของเครซีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวจิยัพบวา่ 1) สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 
คือ การพัฒนาตนเอง การทำางานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ การบริการที่ดี 2) ระดับประสิทธิภาพ
การเตรยีมคนไทย 4.0 ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เรยีงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุคอื ดา้นปรบักระบวนการทศันแ์ละทกัษะครไูทย 
ด้านพัฒนาระบบบริการจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และด้าน

1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
1 Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University



Journal of Education, Mahasarakham University 219 Volume 14 Number 1 January-March 2020

วางระบบนิเวศน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 4) สมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ด้านที่มีอำานาจพยากรณ์เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ได้แก่ การทำางานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการบริการที่ดี ตัวแปรทั้ง 4 
ร่วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.70 และสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ y’ = .850 + .597X
4
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สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Z’y = .661X
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คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 โรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

Abstract
The purposes of this research were to 1) study school administrators’ competencies 

of schools under the secondary educational service area office 6, 2) study the efficiency of 
Thai people 4.0 preparation of schools under the secondary educational service area office 
6, 3) find the relationship between school administrators’ competencies and the efficiency 
of Thai people 4.0 preparation of schools under the secondary educational service area 
office 6 and 4) study school administrators’ competencies affecting the efficiency of Thai 
people 4.0 of schools under the secondary educational service area office 6. The sample 
consisted of 341 teachers by Krejcie’s and Morgan’s table from the secondary schools 
under the secondary educational service area office 6, were chosen randomly by random 
sampling method. The instrument was a 5-point Likert scales questionnaire. Percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and multiple 
regression analysis.

The findings revealed that 1) overall school administrators’ competencies of schools 
under the secondary educational service area office 6. Overall, it was at a high level. Sort 
by average to lowest was self-development, followed by teamwork, achievement intention. 
The least mean score was good service, 2) overall efficiency level on preparation of Thai 
people 4.0 of schools under the secondary educational service area office 6. Overall, it was 
at a high level. Sort by average to lowest:paradigm shift and Thai teachers’ skills, followed 
by service system development for learning management, curriculum development and  
instructional process, setting ecosystem for learning support, respectively, 3) the relationship 
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between school administrator’s competencies affecting efficiency of Thai 4.0 preparation of 
schools in secondary educational service area office 6. There are positive correlations at high 
levels at the.01 level of significance. 4) the performance of school administrators affecting 
the efficiency of Thai people’s 4.0 preparation in schools under the Office of the Secondary  
Education Region 6. The power of prophecy, from the most to the least: teamwork,  
achievement intention, self-development and good service. All four variables were  
predicted to be 68.70%. And create the equation as follows:

Predictive equation of raw score model y’ = .850 + .597X
4
 + .232X

1
 + .155X

3
 + 

(-.225)X
2

Predictive equation of standard score model Z’y = .661X
4
 + .286X

1
 + .190X

3
 + 

(-.241)X
2

Keywords: school administrators’ competency, efficiency of Thai people 4.0 preparation, 
schools under the secondary educational service area office 6

บทนำา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และวิสัยทัศน์
ประเทศไทย 2570 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ของประชากรให้เข้มแข็งและทั่วถึงจนประสบ
ความสำาเร็จด้านการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น มีระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน ด้านคุณภาพการศึกษาข้ัน 
พืน้ฐานนับเปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัทีต่อ้งดำาเนินการ
เร่งด่วน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2552: 1-5) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ถอืเปน็องคก์รหลกัทีม่หีน้าท่ีรบัผดิชอบในการสร้าง
คน พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้คนไทยเป็น
ที่ยอมรับของชาวโลก ด้วยนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะการบริหารองค์กรการศึกษา
ในบริบทสังคมโลกในรูปแบบของ โลกไร้พรมแดน 
(borderless world) โลกาภิวัตน์ (globalization) 
ความเป็นสากล (internationalization) ยุคข้อมูล
ข่าวสาร (information technology) อกีทัง้ในขณะ

นี้ประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและการเมืองควบคู่กับการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษที่ 21 รัฐบาล
จึงได้มีการเตรียมคนไทย 4.0 ให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณใ์น ศตวรรษที ่21” ควบคูไ่ปกับ การพฒันา 
“คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง” คือ คนไทยที่มีปัญญา
ที่เฉียบแหลม (head) มีทักษะที่เห็นผล (hand) 
มีสุขภาพที่แข็งแรง (health) และมีจิตใจที่งดงาม 
(heart) การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขที่
จำาเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ตาม
นโยบายของรัฐบาล คือ THAILAND 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2559: 19) การเตรียมคนไทย 4.0 
มีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน ระบบบริการจัดการ
การเรียนรู้รองรับกับการพัฒนาไปสู่คนไทย 4.0 
ปรบักระบวนทศัน์และทักษะครไูทย ภายใตค้รไูทย 
4.0 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนรองรับกับ
การพัฒนาไปสู่คนไทย 4.0 และ วางระบบนิเวศน์
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ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของคนไทยภายใต้ยุค
การศึกษาไทย แบบ 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา, 2559: 124-125) 
และบวร เทศารินทร์ (2559: อินเตอร์เน็ต) ได้
กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพคน 
สูค่วามสำาเรจ็ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื “สถานศกึษา” การขบั
เคลือ่นการพฒันาหรอืยกระดับคณุภาพการศกึษา
ท่ีแท้จริงน้ันเรื่องสำาคัญที่สุดในสถานศึกษา คือ  
“ผู้บริหาร” เพราะผู้บริหาร เป็นผู้แปลงนโยบาย 
สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 

ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
เป็นผู้นำาที่ มีสมรรถนะ (competency) สูง 
คือ มีและใช้ความรู้ ความสามารถ/ทักษะและ
คุณลักษณะที่จำาเป็นของผู้บริหารในการบริหาร
งานให้ประสบความสำาเร็จ ผู้นำาต้องได้รับการ
พัฒนาและการเสริมสร้างสมรรถนะครอบคลุม
องค์ประกอบสมรรถนะ 3 กลุ่ม คือ 1) ความรู้ 
(knowledge): ข้อมูล/สิ่งที่ถูกสั่งสม หรือความรู้ 
เฉพาะด้านของผู้บริหาร 2) ทักษะ (skills): สิ่งที่ 
ผู้บริหารกระทำาได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจำา
จนเกิดความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
ทักษะที่สำาคัญ สำาหรับการแข่งขันในศตวรรษที่ 
21 และ 3) คุณลักษณะ ส่วนบุคคล (personal  
characteristics or attributes): บุคลิกลักษณะ
ประจำาตัวที่ติดตัวมา องค์ประกอบสมรรถนะ
ทั้งสามกลุ่มเป็นคุณภาพภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
โรงเรียนยุคใหม่และเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ 
ผู้บริหารมีผลการบริหารงานโรงเรียนที่ดีกว่า
หรือสูงกว่ามาตรฐาน กล่าวคือบุคลากรที่มี
สมรรถนะจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ชัดเจน มีทักษะและความสามารถในการประยุกต์
ศาสตร์อย่างมีศิลป์ ซึ่งแนวโน้มหรือผลของการมี
สมรรถนะจะสง่ผลดีตอ่การปฏบิตังิานในระดับตน
และส่งผล/ช่วยสร้าง ความสำาเร็จในระดับองค์กร
ของตนแน่นอน กระทรวงศกึษาธกิารได้นำาแนวคิด
เรื่อง สมรรถนะมาใช้ในการบริหารบุคลากรของ

องค์กรการศึกษาทุกระดับ โดยปัจจุบันกระทรวง
ศกึษาธกิารไดก้ำาหนดสมรรถนะของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาไว้ 2 กลุ่ม คือ 1) สมรรถนะหลัก (core 
competency) ประกอบด้วยสี่สมรรถนะย่อย คือ 
การมุง่ผลสมัฤทธิ ์การบรกิารทีด่ ีการพฒันาตนเอง 
และการทำางานเป็นทีม และ 2) สมรรถนะประจำา
สายงาน (functional competency) ประกอบ
ด้วยห้าสมรรถนะประจำาสายงานย่อย คือ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและจูงใจ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ และ
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง โดยยดึหลกัสมรรถนะ
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาขา้ราชการของ
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ โดยพิจารณาจากสมรรถนะ
ในการปฏบิตังิาน ซึง่ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะประจำาสายงาน (เรชา ชูสุวรรณ, 
2550: 3) 

จากการศึกษาบริบทของโรง เรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 นั้น โดยโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
0จำานวน 55 โรงเรียน มีพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบ
ด้วย จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ 
ซึง่สภาพปญัหาทีพ่บ คอื ผลการประเมนิภายนอก
ในปีการศึกษา 2554-2558 โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินภายนอก มีจำานวน 44 โรงเรียน ผ่านใน
ระดับ ดีเยี่ยม จำานวน 4 โรงเรียน ผ่านในระดับดี 
จำานวน 40 โรงเรยีน โรงเรยีนทีไ่มผ่า่นการประเมนิ
ภายนอกรอบสาม มีจำานวน 10 โรงเรียน ตัวบ่งชี้ 
ที่ไม่ผ่านคือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มถึีงจำานวน 9 โรงเรยีน ตัวบง่ชีท้ีไ่มผ่่าน คอื ตัวบ่งช้ี 
ที่ 5,6,7,8,9,11 และ 12 อีก 1 โรงเรียน จาก
ผลการประเมนิภายนอกโรงเรยีนตอ้งมกีารพัฒนา
อย่างเร่งด่วน นั่นคือ ควรมีการพัฒนาสมรรถนะ 
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ผู้บริหารให้เป็นนักการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่
ว่าจะเป็นการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง 
การบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนา ความ
ก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เพ่ือการนำาไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเตรียมผู้เรียนให้เป็นคนไทย 
4.0 ต่อไป โดยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ให้ได้ตามเป้าหมายสู่ความเป็นสากล จัดกิจกรรม 
สง่เสรมิ สนับสนนุใหท้กุภาคสว่น มส่ีวนรว่มในการ
ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่สากล พัฒนา
คณุภาพผูเ้รยีนทกุคนให้ได้รบัโอกาสทางการศกึษา 
มีความรู ้ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ และเปน็
ไปตามคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน และผูส้ำาเรจ็การศกึษามธัยมศกึษา ใหม้ผีล
สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความรู้ความ
สามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษา และมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
คณุภาพการศึกษา และการพัฒนาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6, 2559: 20–21, 41) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 กอรป์กบัทีม
ผู้วจิยัซึง่เปน็อาจารยด์า้นการบรหิารการศกึษา เปน็
วิทยาลัยท่ีมีพันธกิจให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงมีความ
สนใจที่จะส่งผลให้เป็นแนวทางในการวางแผน
การพัฒนาองค์กรการศึกษาเพื่อการเตรียม 
คนไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ
ขยายองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับบริบท
สงัคมไทยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล 

เพื่อที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาคนไทยให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศและมี
ศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

2. เพือ่ศกึษาประสิทธภิาพการเตรยีมคน
ไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

3. เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการเต
รียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

4. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการเตรยีมคน
ไทย 4.0 ของโรงเรยีนใน สงักดัสำานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร 

ได้แก่ ครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 มีจำานวน 3,116 คน ปีการ
ศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6 โดยได้จากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample size) โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 341 คน จากนั้นเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์หาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตาม
อำาเภอ
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ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะหลักของผู้
บริหารสถานศึกษา ยึดตามกรอบแนวคิดของ
สำานักงาน คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2548: 46) ประกอบ
ด้วย 4 สมรรถนะ คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) 
การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง และ4) การ
ทำางานเป็นทีม 

ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพการเตรียม
คนไทย 4.0 โดยยึดกรอบของกองบริหารงานวิจัย
และประกนัคณุภาพการศกึษา (2559: 125-126) 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน 2) พัฒนาระบบบรกิาร
จดัการการเรยีนรู ้3) ปรบักระบวนทศันแ์ละทกัษะ
ครูไทย 4) วางระบบนิเวศน์ในการสนับสนุนการ
เรียนรู้

2. เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้
ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการ
พัฒนาตนเอง และด้านการทำางานเป็นทีม ตอนที่ 
3 สอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการเตรียมคน
ไทย 4.0 จำานวน 4 ด้าน คือ ด้านพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน ด้านระบบบริการ
จัดการการเรียนรู้ ด้านปรับกระบวนทัศน์และ
ทักษะครูไทย และด้านวางระบบนิเวศน์ในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961, pp.607-
608) ดังนี้ 

1 หมายถึง แสดงความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด

2 หมายถึง แสดงความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับน้อย

3 หมายถึง แสดงความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับปานกลาง

4 หมายถึง แสดงความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมาก

5 หมายถึง แสดงความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

3. การสรา้งเครือ่งมอืและการหาคณุภาพ
เครือ่งมอื มขีัน้ตอนดงันี ้1) ศกึษาหลกัการ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) กำาหนด
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย และนิยาม
ศัพท์เฉพาะ 3) กำาหนดขอบเขตของเนื้อหา สร้าง
เครื่องมือให้ครอบคลุมเน้ือหาและกรอบแนวคิด
ของการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ และแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
4) นำาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ด้านภาษาและด้านสถิติ พิจารณาความสมบูรณ์
ถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งในที่นี้ได้
ค่าเท่ากับ 0.87 แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไข 5) นำา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูที่มี
ลกัษณะเชน่เดยีวกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 
แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อ
มั่น จำานวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.88 6) ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อน
จัดพิมพ์ เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
การวิจัยจากครูในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 341 ฉบับ 2) นำาแบบสอบถามพร้อม
ทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยังโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 3) เก็บแบบสอบถามคืน 4) นำา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 224 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคูณ 

ผลการวิจัย
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยภาพรวมสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ 
จำานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 59.24 อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 41–50 ปี จำานวน 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.80 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  
จำานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 
ประสบการณใ์นการทำางาน คอื 31 ปขีึน้ไป จำานวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 

2. ผลการวเิคราะหร์ะดบัสมรรถนะของผู้
บรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=0.82) 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การพัฒนาตนเอง  
( =3.91, S.D.=0.83) รองลงมาคือ การทำางาน
เป็นทีม ( =3.89, S.D.=0.78) และการมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ ( =3.89, S.D.=0.82) และน้อยที่สุด
คือ การบริการที่ดี ( =3.84, S.D.=0.85) 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพ
การเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( =3.82, 
S.D.=0.77) ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้าน
ปรบักระบวนการทศันแ์ละทกัษะครไูทย ( =3.90, 
S.D.=0.72) รองลงมาคอื ด้านพัฒนาระบบบริการ
จัดการการเรียนรู้ ( =3.81, S.D.=0.79) ด้าน
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
( =3.80, S.D.=0.79) และด้านวางระบบนิเวศน์
ในการสนับสนุนการเรยีนรู้ ( =3.77, S.D.=0.77) 

4. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่ง
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การเตรยีมคนไทย 4.0 มคีวามสัมพนัธก์นัทางบวก
ในระดบัมาก (r

xy
=.792) อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำาดับ
จากมากไปหาน้อย คือ สมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษา ด้านการทำางานเป็นทีมกับประสิทธิภาพ
การเตรียมคนไทย 4.0 (r

x4y
=.763) รองลงมาคือ 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนา
ตนเองกับประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 
(r

x3y
=.690) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ กับประสิทธิภาพการเตรียมคน
ไทย 4.0 (r

x2y
=.668) และดา้นท่ีมคีวามสมัพนัธก์นั

ในระดับปานกลาง คือ สมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษา ด้านการบริการที่ดี กับประสิทธิภาพการเต
รียมคนไทย 4.0 (r

x1y
=.579) 

5. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเตรียม
คนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ด้าน
ที่มีอำานาจพยากรณ์มากท่ีสุด ได้แก่ การทำางาน
เป็นทีม (X

4
) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 

.597 รองลงมาได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X
1
) โดย

มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ.232 ด้านการ
พัฒนาตนเอง (X

3
) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์

เท่ากับ.155 และด้านการบริการที่ดี (X
2
) มี

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์น้อยที่สุดคือ เท่ากับ 
-.225 

ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R
2
) 

เท่ากับ .687 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการเตรียม
คนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยรวมได้ 
ร้อยละ 68.70 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้าน
การพัฒนาตนเอง ด้านการทำางานเป็นทีม ส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของ



Journal of Education, Mahasarakham University 225 Volume 14 Number 1 January-March 2020

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 โดยรวมอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ .01 แสดงว่า 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
y’ = .850 + .597X

4
 + .232X

1
 + .155X

3
 + 

(-.225)X
2

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน Z’y = .661X

4
 + .286X

1
 + .190X

3
 

+ (-.241)X
2

อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น และด้านการพัฒนาตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนของการดำาเนินงานในด้านการบริหาร
จัดการต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
ไปด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผนวก
กับนโยบาย “คุณภาพการศึกษา” ทำาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีภาวะ
ผู้นำาทางวชิาการและมคีวามเปน็ผูบ้รหิารมอือาชีพ
สูง จึงต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน มีการ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
มีการวิเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ โดยการนำา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความเข้าใจทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ เพื่อนำาไปใช้
ในการพัฒนางาน ทำาให้การปฏิบัติงานบริหาร
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็น
ผู้นำายคุใหมเ่พือ่ใหก้ารดำาเนินงานของสถานศกึษา

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร วาทีกานท์ 
(2559: 80) ที่กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 ว่า แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย การ
พัฒนาตนเองมีได้หลายแนวทาง เช่น การอบรม 
ศึกษาดูงาน การเข้าร่วมการอบรมวิชาการด้าน
ตา่งๆ อยา่งครอบคลมุ ทัง้นีเ้นน้สรา้งความรว่มมอื
ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน เพื่อให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำาทางวิชาการ 
เป็นผู้บริหารมืออาชีพ บริหารจัดการศึกษาด้วย
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตลอดจนการ
ติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีทันสมัย
เกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบเสมอๆ และยงัสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ สุนิดา พินิจการ (2550: เอกสาร
ประกอบคำาบรรยาย) ที่ว่า สมรรถนะเป็นความรู้ 
ทกัษะ และคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมของบคุคลซึง่
จำาเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน ตำาแหน่งหนึ่งๆ ให้
ประสบความสำาเรจ็โดยไดผ้ลงานสงูกว่ามาตรฐาน
ท่ีกำาหนดไว้ หรือโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานใน
สถานการณท์ีห่ลากหลายกวา่ ทัง้นีส้มรรถนะหลกั
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันใน
การสร้างขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึง่ของการสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ในการปฏิบัติงานของครู และยังสอดคล้องกับงาน
วิจยัของ ทอมสนั (Thompson,1998: 219-231) 
ได้ศึกษาการประเมินสมรรถนะผู้บริหารศึกษาว่า 
การประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาควร
เป็นกระบวนการต่อเนื่องมากกว่าใช้การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำาปีการศึกษา หรือการ
รายงานเหตกุารณ ์กจิกรรม โครงการ การประเมนิ
ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากหลายแหลง่ขอ้มลู
ทีห่ลากหลาย และควรมกีารแจง้ผลการประเมนิให้
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ผู้บริหารทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
วิชาชีพต่อไปให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคของผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

สำาหรับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริการ
ที่ดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในโรงเรียนนั้น การ
บริการ ถือเป็นสิ่งสำาคัญกับบุคลากรทุกคน ดังนั้น 
ผู้บรหิารสถานศกึษาตอ้งเปน็ผูน้ำา ดา้นการบรกิาร
ต่อผู้รับบริการ คือ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มา
ตดิต่อราชการ ทกุคนใหเ้ทา่เทยีมกนั ไมแ่บง่ชนช้ัน
วรรณะ การใหบ้รกิารท่ีดีมคีวามจำาเปน็และสำาคญั
ตอ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จึงควรมีการจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐาน 
ของข้อมูลในการศึกษาความต้องการของผู้รับ
บริการ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอภาค
ในการให้บริการ ทำาให้ผู้รับบริการพึงพอใจต่อ
การให้ผู้บริการจะทำาให้เกิดความร่วมมือ ความ
เข้าใจ ประสานประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับที่สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (2556: 7) ได้
สำารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการปฏบิติั
งานของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า สถาน
ศึกษาควรมีการนำาผลการสำารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการประกอบด้วยประเด็นสำาคัญ 5 
ประเด็น ดังนี้ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้าน 
สิ่งอำานวยความสะดวก 4) ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ 5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการไปพิจารณาพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลรัตน์ ศรีสำาอางค์ 

(2558: 87) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง สมรรถนะ
หลักทางการบริหารสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อำาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ 
ด้านการทำางานเป็นทีมและ ด้านที่มีค่าเฉล่ีย 
ต่ำาที่สุด คือ ด้านการบริการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมศักยภาพของ
ทีมงานโดย มุ่งเน้นการทำางานเป็นทีมซึ่งเป็นองค์
ประกอบสำาคัญที่จะ ส่งผลให้การบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์การของสถานศึกษาบรรลุ วัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้และควรส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง ความ
เข้าใจในสมรรถนะด้านการบริการที่ดีแก่ครู โดย
จดัใหม้ ีการศกึษาความตอ้งการดา้นการใหบ้รกิาร
ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จัดระบบการให้บริการโดย คำานึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันภายในองค์การ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมี
คุณภาพยิ่งขึ้น

2. ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธภิาพการเต
รียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปรับ
กระบวนการทัศน์และทักษะครูไทย รองลงมาคือ 
ด้านพัฒนาระบบบริการจัดการการเรียนรู้ ด้าน
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
และด้านวางระบบนิเวศน์ในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ร า ย ด้ า น  พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 6 ดา้นปรับกระบวนการทัศนแ์ละทกัษะครูไทย 
มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่บ่งบอกใหรู้ว่้า ผูบ้รหิารเปน็
ผู้มีความสำาคัญท่ีต้องมีการปรับกระบวนการทัศน์
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พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ คนไทย 
4.0 โดยหาความรูแ้ละแลกเปลีย่นความรู ้สง่เสรมิ
สนับสนุนให้ครูเกิดทักษะในการยกระดับคุณภาพ
การสอนตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่ม
คุณภาพชีวิต มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะ
ในการดำารงชีวิตแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผลิตสื่อ 
นวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่นำาไปใช้ในการเรยีนการสอน 
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนั้น 
ผู้บริหารและครูจึงมีหน้าที่สำาคัญในการเตรียมคน
ไทยให้มีคุณภาพ ซึง่ทีจ่ะละเลยไมไ่ด้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับรักษิต สุทธิพงษ์ (2560: 344, 347) ที่ได้
ศกึษาเรือ่ง กระบวนทัศน์ใหมท่างการศกึษากบัการ
พัฒนาครูไทยในยุคดิจิตอล ได้กล่าวว่า ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของโลก คุณภาพคนหรือทุน
มนษุยม์คีวามสำาคญัมากในศตวรรษที ่21 การเตรี
ยมความพรอ้มของคนไทยในอนาคต จงึเปน็หน้าที่
ของระบบการศึกษาและครูที่มีคุณภาพจึงเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และการเปล่ียนแปลงกระบวนทศันข์องครตูอ้งเกดิ
ขึ้นไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย เพื่อผลิต
คนทีม่คีณุภาพ มคีวามสามารถในการแขง่ขนั ตรง
ตามความต้องการของประเทศ กระบวนทัศน์ใหม่
ทางการศกึษา คอืแบบแผน และกรอบโครงสรา้งที่
กำาหนดรูปแบบแนวทางการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย 
ดังนั้นการพัฒนาครูไทยให้มีคุณภาพ ต้องพัฒนา
ตามวสิยัทศัน์การศกึษาในศตวรรษที ่21 แบง่ออก
เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมก่อน
ที่จะเป็นนิสิต/นักศึกษา ครู 2) การฝึกภาคปฏิบัติ
ระหว่างการเป็นนิสิต/นักศึกษา ครู และ 3) การ 
พัฒนาครูประจำาการหลังจากสำาเร็จการศึกษา  
ดังนั้น การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ครูไทย
ยุคใหม่ควรนำากระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ Sinlarat, et al. (2011: 1-8) ที่ว่า 

การศึกษาเป็นไปในทิศทางที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน
และสงัคมในทางสรา้งสรรค ์และเปน็ประโยชนต่์อ
การพัฒนาประเทศ จึงต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ใหม่ทางการศึกษาและพัฒนาครูไทยให้เป็นไปใน
ทิศทางที่เกิดผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติ 

แต่ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 
ทั้ง 4 ด้านนั้น ด้านวางระบบนิเวศน์ในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาขาดการวางระบบหรือ
ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ของครูหรือการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
จากภายนอกสถานศกึษา เพือ่นำามาพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ขาดการสร้างเครือ
ข่าย/ความเป็นภาคีกับองค์กรอื่น ถึงแม้จะอำานวย
ความสะดวกใหก้บัครอูยา่งเสมอภาคเทา่เทยีมกนั
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทำาให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูประสบ
ความสำาเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุล
ยา กอ่สวุรรณ (2553: 100) ไดใ้ห้แนวคดิเกีย่วกบั
ความสำาคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน
ว่า สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้ช่วย
ส่งเสริมให้เด็กสนใจและเรียนรู้ได้มากขึ้น 

3. ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 6 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
การเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
รายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับ
มากเรียงตามลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
คือ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
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ทำางานเป็นทีม กับประสทิธภิาพการเตรยีมคนไทย 
4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 รองลงมา คือ สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเอง กับ
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา
เขต 6 สมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการมุง่
ผลสมัฤทธ์ิ กบัประสิทธภิาพการเตรยีมคนไทย 4.0 
และด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
และน้อยที่สุด คือ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการบริการที่ดี กับประสิทธิภาพการเตรียม
คนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ซึ่งอาจเป็น
เพราะผู้บริหารมีความเป็นผู้นำา ผู้ให้บริการที่ดี 
และสามารถทำาให้ครรู่วมมอืกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีการกระจายอำานาจ การตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม ให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากร 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำาเร็จ นำาไป
สู่การมีประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังคำากล่าวของสมหมาย 
อ่ำาดอนกลอย (2556: 6-7) ที่ว่า ในการจัดการ
ศึกษาสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้สาระวิชาหลัก และทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 เป็นภาระที่สำาคัญที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ
จัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารต้องรู้
เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหา
ยทุธศาสตร์ในการบรหิารจดัการใหม่ๆ  ปรบัเปลีย่น
รูปแบบการทำางาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปฏิบัติ
งานในองคก์รและนอกองคก์ร สนใจต่อการเร่งปรบั
เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู 
ปรับเปลี่ยนเน้ือหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับครูผู้สอนนำาเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น 

4. ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการเตรยีมคน
ไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยด้านที่มีอำานาจ
พยากรณจ์ากมากทีส่ดุไปนอ้ยทีส่ดุ คอื การทำางาน
เป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง 
และด้านการบริการที่ดี 

ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R
2
) 

เท่ากับ .687 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการเตรียม
คนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยรวมได้
ร้อยละ 68.70 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเตรียม 
คนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยรวมอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ.01 ดังนั้นผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงเป็นคนสำาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในศตวรรรษที่ 21 และการตระเตรียมคน
ไทย 4.0 ผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุใหม่ในศตวรรษ
ที่ 21 จึงต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งสอดคล้องกับชัยยนต์ 
เพาพาน (2559: 306, 311-312) ได้กล่าวว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ควร
มลัีกษณะในการเปน็ผู้นำาทีม่ปีระสทิธผิล จึงจำาเปน็
ที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นและสำาคัญ
ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการบริหาร
ตนเองอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่นำาไปสูก่ารบรหิารงานให้
มีประสิทธิภาพ และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคใหม่ ในฐานะผู้นำาทางวิชาการ
ผู้รักษาระเบียบวินัย ผู้ประเมิน ทบทวนนโยบาย 
การบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการ
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กำาหนดตารางการปฏิบตังิาน การสรา้งบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากร ประชาสัมพันธ์ ประสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีเป็นตัวทำานาย
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ได้แก่ การ
พัฒนาตนเอง การทำางานเป็นทีม การมุ่งผล
สัมฤทธิ์ และการบริการท่ีดี ควรเน้นดำาเนินการ
โดยนำาไปกำาหนดเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 ควรใหค้วามสำาคัญและพฒันา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการ
บริการที่ดี เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะ
ด้านอื่นแล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุดโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของ
ข้อมูลความต้องการ คือ สร้างระบบการให้บริการ
ที่ดี

1 .3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ควรให้ความสำาคัญและ
ประชาสมัพนัธ์เพือ่แสวงหาความรว่มมอืกบัชมุชน
ตอ่การพฒันาประสทิธภิาพการเตรยีมคนไทย 4.0 
ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านวางระบบนิเวศน์ในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะดา้นอืน่แลว้มคีา่เฉล่ียต่ำาทีส่ดุโดยเฉพาะ
ในเรือ่งของการอำานวยความสะดวกใหก้บัครอูยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรวิจัยหารูปแบบในการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 6 เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการ
ศึกษาอย่างยั่งยืน

2.2 ควรศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเชิงคุณภาพเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
คน้หาแนวทางวิธปีฏบิติัสูโ่รงเรียนท่ีมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด

2.3 ควรทำาการศึกษาเปรียบเทียบ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 กับโรงเรียน
ทั่วไปหรือโรงเรียนที่มีต้นสังกัดต่างกัน

เอกสารอ้างอิง
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559). พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. กรุงเทพฯ.

กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนด์พบัลิสซิ่ง.

ชัยยนต์ เพาพาน. (2559). ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน: ทิศทางใหม่ 
ในศตวรรษที่ 21.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 230 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

บวร เทศารินทร์. (2559). ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 24 
พฤษภาคม 2560 จาก drborworn.com/articledetail.asp?id=20137 

เบญจพร วาทีกานท์. (2559). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

พรชัย เจดามานและคณะ. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่าน
ศตวรรษที ่21: ไทยแลนด์ 4.0. วารสารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน คณะครศุาสตร,์ 2(1): 
มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

รักษิต สุทธิพงษ์. (2560). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากับการพัฒนาครูไทยในยุคดิจิตอล. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2): 344-355.

เรชา ชูสุวรรณ. (2550). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

วมิลรัตน์ ศรีสำาอาง. (2558). สมรรถนะหลักทางการบริหารสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็
ของครใูนโรงเรยีนมธัยมศึกษา อำาเภอนาแก จงัหวัดนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 
5(2): 80-89.

สมหมาย อ่ำาดอนกลอย. (2556). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 7(1): 1-7.

สนุดิา พนิจิการ. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวชิาหลกัและทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา: 
สมรรถนะผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1. (2556). ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูร้บับรกิารตอ่การปฏิบตังิานของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
เชียงใหม่ เขต 1 ประจำาปีงบประมาณ 2556. กองอำานวยการ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. (2559). แผนปฏิบัติการ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6. กลุ่มนโยบายและแผน 

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2548). พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สำานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2552). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา. 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). สรุปผลการดำาเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา. 
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 



Journal of Education, Mahasarakham University 231 Volume 14 Number 1 January-March 2020

Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. 
Education and Psychological Measurement, 30(3): 607-610.

Likert, Rensis. (1961). The human organization: Its management and value. New York: 
McGraw-Hill.

Sinlarat, P. et al. (2011). CCPR the new educational framework. Bangkok: Chulalongkorn 
University Press. (in Thai).

Thompson, John. (1998). Strategic competency and measured performance outcomes. 
Journal of Workplace Learning, 10(5): 219-231.


