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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความ

ปกติใหม่ (2) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความปกติใหม่ที่สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 (3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศกึษายคุความปกตใิหมส่งักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถาม คือผูบ้รหิารและครูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง 
เขต 1 จำานวน 327 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน,กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ คือผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 จำานวน 7 ทา่น วธิกีารเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า

 (1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารคน ความ
รอบรู้ในการบริหาร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารอย่างมืออาชีพ 

 (2) ระดับสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายข้อมีจำานวน 3 ข้อ 
อยู่ในระดับปานกลาง 

 (3) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่อยู่ในระดับปานกลางจำานวน 3 ข้อ คือ 1. การริเริ่มเป็น
ผูน้ำาทา่มกลางบรบิทสงัคมทีใ่นการเปลีย่นแปลง ผูบ้รหิารควรตระหนักถงึความสำาคญัของการเปล่ียนแปลง 
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ศึกษาพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ เข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีความรู้และรอบคอบใน
การบรหิาร 2. จดัหาบคุลากรใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ผูบ้รหิารตอ้งจดัสรรบคุลากรและใหต้รง
สาขาวิชาเอก หากไม่ตรงวิชาเอกควรหาแนวทางการช่วยเหลือ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองจัดศึกษาดูงานอบรม 3. การส่งเสริมพัฒนาบุลลากรด้านการวิจัย ต้อง
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการจัดทำาวิจัย จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเองครู ทุกปีการศึกษา 
จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้และมีการนิเทศตามตามผลงานอย่างกัลยาณมิตร

คำ�สำ�คัญ:  สมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา ความปกติใหม่

Abstract
This research aims (1) to study the competence of educational institution  

administrators in the new normal era, (2) to study the competency level of educational  
institution administrators in the new normal era under the office of Rayong Primary Educational 
Service Area 1, and (3) to propose guidelines for developing the competence of administra-
tors of educational institutions in the new normal era under the Rayong Primary Educational 
Service Area Office 1, the sample groups used to answer the questionnaire. namely, 327 
administrators and teachers under Rayong Primary Educational Service Area Office 1,  
There were 7 outstanding educational institute administrators under the Rayong Primary 
Educational Service Area Office 1, the number of people was 7 persons. The statistics used 
were percentage, mean, standard deviation, and the content was analyzed.

The results of the research found that

(1) The competence of educational institution administrators, divided into 4 areas:  
People management; Knowledge in management; Achievement-oriented management; 
Professional management

(2) The level of competency in all 4 areas, the overall picture is at a high level. When 
analyzing each item, 3 items were at a moderate level.

(3) Three approaches to improving competency at a moderate level are: 1. Leadership  
initiatives in a changing social context. Management should be aware of the importance of 
change. study and develop yourself Increase skills in different areas, understand different  
opinions. Knowledgeable and prudent in management 2. Procurement of personnel  
suitable for their responsibilities. Management must allocate personnel and match the major. 
If you don’t match your major, you should find a way to help. Assignment tasks based on 
knowledge ability to encourage teachers to develop themselves by organizing study visits 
and training 3. Promoting the development of research personnel, the budget must be  
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บทนำา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

COVID-19 หรือโคโรนาไวรัส ตั้งแต่ปลาย พ.ศ.
2562 ถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
จนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คน
เจ็บป่วยและล้มตายจำานวนมาก จนกลายเป็น
ความสญูเสยีอยา่งใหญห่ลวงของมนุษยชาติ ทุกคน
จำาเปน็ตอ้งปอ้งกันตนเองเพ่ือใหม้ชีีวติรอดด้วยการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การดำารงชีวติโดยสรา้งเสรมิ 
ปรับหาวิถีการดำารงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัย
จากการตดิเชือ้ มกีารปรบัแนวคดิ วสิยัทศัน์ วธิกีาร
จดัการ ตลอดจนพฤตกิรรมทีเ่คยทำามาเปน็กจิวตัร 
ทัง้ในดา้นอาหาร การแต่งกาย การรกัษาสขุอนามยั 
การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำาธุรกิจ ฯลฯ 
ซึง่สิง่ใหมเ่หลา่น้ีไดก้ลายเปน็ความปกตใิหม่ๆ  จน
ในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนทำาให้เกิดความคุ้นชิน 
ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คน 
ในสังคมเป็นความปกติใหม่

ความปกติใหม่ (new normal) รูปแบบ
การดำาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อัน
เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและ
แนวทางปฏบิตัทิีค่นในสงัคม คุ้นเคยอย่างเปน็ปกติ
และเคยคาดหมายลว่งหนา้ไดต้อ้งเปลีย่นแปลงไป
สู่วิถีใหม่ ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  
รปูแบบวถีิชวีติใหมน่ี ้ประกอบด้วยวธิคีดิ วธิเีรยีนรู้  
วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิต
แบบใหมเ่กดิขึน้หลงัจากเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง
ใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำาให้

มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์

การปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาค
การศึกษาเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เกิดการปรับตัว
ครั้งใหญ่ทั่วโลก และในประเทศไทย โดยเฉพาะ
การปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ทำาให้ทั้งภาค
นโยบาย โรงเรียน ครู และนักเรียนนักศึกษา ต้อง
หันมาใช้การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วน 
ชวนให้หลายคนคิดว่า เมื่อ COVID-19 ผ่านไป 
การเรียนรู้ทางไกลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้จะกลายเป็นความปกติใหม่ของการศึกษา
ไทย (ณิชา พทิยาพงศกร, 2563) บคุลากรทางการ
ศึกษาจำาเป็นยิ่งที่จะต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไป 
ต้องเรียนรู้โลกใบใหม่รอบตัวอีกครั้ง ทั้งจาก 
วิถชีวิีตและจากโลกไซเบอรท์ีเ่ข้าถงึไดแ้บบไม่จำากัด
สถานที่ กาลเวลา และความปรารถนาของบุคคล 
ซึง่การจดัปรบัความคดิใหมจ่ะชว่ยพฒันาใหเ้หน็ถงึ 
ความเชือ่มโยงกบัการจดัการผลประโยชนแ์ละการ
อยู่รอด

การขับเคลื่อนของระบบการศึกษาวันนี้  
สถานศึกษานับเป็นหน่วยขับเคลื่อนคุณภาพการ
ศกึษาทีส่ำาคญั โดยมผีูบ้ริหารสถานศกึษาเปน็แกน
นำาจดัการศกึษา เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่ภีาระรบัผดิชอบ 
ในการบริหารจัดการ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  
สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะที่เป็นที่น่าเช่ือถือศรัทธา ในการ 

allocated to fund research, arrange for the dissemination of research results by teachers 
every academic year, provide speakers to educate and provide supervision according to 
their work like a good friend. 

Keywords:  Competencies, school administrators, new normal
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สง่เสรมิสนับสนุนผลักดันกระตุน้และจดัการใหค้รู
นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บรรลุ
เป้าหมายหรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน ใช้
ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท
ที่ปฏิบัติให้ประสบผลสำาเร็จอย่างโดดเด่นกว่า 
ผู้อื่นซึ่งเรียกว่าสมรรถนะ (Competency) (ชูชัย 
สมิทธิไกร, 2552; ธีระ รุญเจริญ, 2553) ได้
กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะที่จำาเป็น
ในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู้ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ เช่นอุปนิสัย 
ทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นต้นซึ่งสามารถวัดได้และ
ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าหมายขององค์การ

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศกึษาระยองเขต 1 เป็นองคก์ารเปน็หน่วยงานหน่ึง
ทีร่บัผิดชอบดา้นการศกึษาให้กบัโรงเรยีนเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยองเขต 1 โดยผู้อำานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ได้มีนโยบายที่จะพัฒนา 
ผู้ เ รี ยน ให้ เ ป็ นคน เก่ ง คนดี และมี สุ ข โ ดยมี
เป้าประสงค์ไปที่โรงเรียนครูและนักเรียน ทั้งนี้
กลไกสำาคัญ ในการดำาเนินงานคือ ผู้บริหารสถาน
ศกึษา จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิาร 
(สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง
เขต 1, 2563) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เป็นส่วนสำาคัญเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร ให้มีความ
สำาเร็จและตรงตามเป้าหมาย 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สมรรถนะผูบ้รหิาร
สถานศึกษาเป็นส่วนสำาคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร ทำาให้ผู้วิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และ
หาแนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ความปกติใหมส่งักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาระยองเขต 1 หากผู้บริหารสถาน
ศกึษามสีมรรถนะในการบรหิารงานทีด่ ีการพฒันา
สถานศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคความปกติใหม่

2. เพือ่ศกึษาระดบัสมรรถนะของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในยคุความปกตใิหมท่ีส่งักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1

3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคความปกติใหม่
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ท่ี ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้   
ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
จำานวน 2155 คน จากโรงเรียน 115 โรงเรียน 

2 .  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการตอบ
แบบสอบถาม คอื ผูบ้รหิารและครสูงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
จำานวน 327 คน วธิกีารสุม่ตวัอยา่งใชต้ารางสำาเรจ็
รปูของเครซีแ่ละมอรแ์กน,กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
สัมภาษณ์ คือ คือผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 1 จำานวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสมัภาษณฉ์บบัที ่1 แบบสมัภาษณ์
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านที่ 1 ความรอบรู้ในการ
บริหาร ด้านที่ 2 การบริหารอย่างมืออาชีพ ด้าน
ที่ 3 การบริหารคน ด้านท่ี 4 การบริหารแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี ้ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความปกติใหม่ที่
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 1 จำานวน 55 ข้อ

3. แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 แบ่งออก
เป็น 3 ด้าน ด้านที่ 1 ความรอบรู้ในการบริหาร 
เรื่อง ริเริ่มเป็นผู้นำาท่ามกลางบริบทสังคมที่ในการ
เปลี่ยนแปลง ด้านที่ 2 การบริหารอย่างมืออาชีพ 
เรื่อง ส่งเสริมพัฒนาบุลลากรด้านการวิจัย ด้านที่ 
3 การบรหิารคน เรือ่ง จดัหาบคุลากรใหเ้หมาะสม
กับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2 .  นำ าหนั ง สือขอความอนุ เคราะห์  
ต ร ว จสอบคุณภาพแบบ สัมภาษณ์  แ ล ะ
แบบสอบถามถึงผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
สถานศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจก
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามในเก็บรวบรวม
ข้อมูล

4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารและครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 1 จำานวน 327 คน ส่งหนังสือนำาไป
ยงัสถานศกึษาและแบบสอบถามไปยงัสถานศกึษา
จำานวน 327 ฉบับส่งทางไปรษณีพร้อมทั้งส่ง 
ซองเปล่าติดแสตมป์ส่งกลับมายังผู้วิจัย, กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ คือผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่นในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จำานวน 7 ท่าน 
ส่งหนังสือนำาไปยังสถานศึกษา ผู้วิจัยเดินทางสัม
ภาษร์ผู้บริหารด้วยตนเอง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผูว้จิยันำาแบบสอบถามทีร่บัคนืมาทัง้หมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ
นำาไปวเิคราะหข์อ้มลูมขีัน้ตอนการดำาเนนิการ ดงันี้

1. แบบสอบตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบโดยคำานวณหาค่าร้อยละ 

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศกึษาในยคุความปกตใิหมท่ีส่งักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การหาค่าคะแนนเฉลี่ย  
และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแบบสอบถาม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

3.การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
(Content Analysis) โดยนำาคำาสัมภาษณ์จากผู้ที่
ถูกสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย
(1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

แบ่งเป็น 4 ด้าน 1. การบริหารคน 2. ความรอบรู้
ในการบริหาร 3. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(2) ระดับสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายข้อมีจำานวน 3 
ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความปกติ
ใหม่ ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ทั้ง 4 ด้าน

สมรรถนะของผู้ประกอบวิช�ชีพ
ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�  S.D.  แปลผล

1. ความรอบรู้ในการบริหาร 3.92 0.90 มาก

2. การบริหารอย่างมืออาชีพ 3.95 0.90 มาก

3. ด้านการบริหารคน 3.90 0.90 มาก

4. ด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.03 0.92 มาก

รวมทั้ง 4 ด้�น 3.95 0.91 ม�ก

จากตาราง 1 พบว่า ระดับสมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความปกตใิหม ่ในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก ( =3.95, S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย 3 
ลำาดบัแรกคอื 1. ดา้นการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ 
อยูใ่นระดับมาก ( =4.03, S.D.=0.92) 2. ด้านการ
บริหารอย่างมืออาชีพ อยู่ในระดับมาก ( =3.95, 
S.D.=0.90) 3. ด้านความรอบรู้ในการบริหาร  
อยู่ในระดบัมาก ( =3.92, S.D.=0.90) ตามลำาดับ 

(3) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่
อยู่ในระดับปานกลางจำานวน 3 ข้อ คือ 1. การ
ริเริ่มเป็นผู้นำาท่ามกลางบริบทสังคมที่ในการ
เปล่ียนแปลง ผู้บริหารควรตระหนักถึงความ
สำาคัญของการเปลี่ยนแปลง ศึกษาพัฒนาตนเอง 
เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ เข้าใจความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน มีความรู้และรอบคอบในการบริหาร  

2 .  จัดหาบุคลากรให้ เหมาะสมกับหน้าที่ที่  
รบัผิดชอบ ผู้บรหิารตอ้งจดัสรรบคุลากรและใหต้รง
สาขาวิชาเอก หากไม่ตรงวิชาเอกควรหาแนวทาง
การช่วยเหลือ มอบหมายงานตามความรู้ความ
สามารถ ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองจัด
ศึกษาดูงานอบรม 3. การส่งเสริมพัฒนาบุลลากร 
ด้านการวิจัย ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน
ในการจัดทำาวิจัย จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เองคร ูทกุปกีารศึกษา จดัหาวทิยากรมาใหค้วามรู้
และมกีารนเิทศตามตามผลงานอยา่งกลัยาณมติร 
4. การบริหารอย่างมืออาชีพ

อภิปรายผล
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในความ

ปกติใหม่ ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 สามารถอภิปรายผล
ได้ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้
บริหารสถานศึกษาในยุคความปกติใหม่สามารถ
แบง่ไดเ้ป็น 4 ดา้น 1. การบรหิารคน 2. ความรอบรู้
ในการบริหาร 3. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
4. การบริหารอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกมาไม่ว่าจะ
เปน็ในการทำางานทีเ่กีย่วขอ้งกบั ผลสำาเรจ็ของงาน 
ความรู ้ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะสว่น
บคุคลสมรรถนะของผูบ้รหิาร มีลกัษณะคลา้ยคลงึ
กันและแบ่งออกเป็น 4 ด้านซ่ึงสอดคล้องกับ 
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2548) เรื่อง สมรรถนะหลักทางการบริหารของ
นักบริหารระดับสูงของข้าราชการพลเรือน ที่มี
ด้านสมรรถนะ 4 ด้านเหมือนกัน คือ สมรรถนะ
ด้าน 1. ความรอบรู้ในการบริหาร การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การมีจิตมุ่งบริการ การวางแผน
กลยทุธ ์2. การบริหารอย่างมอือาชีพ การตดัสินใจ 
การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำา 3. การบริหาร
คน การปรับตัวและความยืดหยุ่น ความสามารถ
และทกัษะในการสือ่สาร การประสานสมัพันธ ์และ 
4. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ การทำางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
การบริหารทรัพยากร 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความปกติใหม่ที่สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 ทั้งในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู พบว่า ระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับ มาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สมรรถนะของผู้บริหารสถาน
ศึกษาแต่ละด้านเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้บริหาร
ตอ้งม ีซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของอรทยั ธรรมโม 
(2555) เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาอำาเภอเมืองจังหวัด

นครพนม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่งผลการวิจัย โดย
รวมอยู่ในระดับมาก

3. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะทีอ่ยูใ่น 
ระดับปานกลางจำานวน 3 ข้อ คือ 1. การริเริ่มเป็น
ผู้นำาท่ามกลางบริบทสังคมที่ในการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสำาคัญของการ
เปลีย่นแปลง ศึกษาพฒันาตนเอง เพิม่ทกัษะในด้าน
ต่างๆ เข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีความรู้ 
และรอบคอบในการบริหาร 2. จัดหาบุคลากร
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้บริหาร 
ต้องจัดสรรบุคลากรและให้ตรงสาขาวิชาเอก  
หากไม่ตรงวิชาเอกควรหาแนวทางการช่วยเหลือ 
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริม
ให้ครูมีการพัฒนาตนเองจัดศึกษาดูงานอบรม  
3. การส่งเสริมพัฒนาบุลลากรด้านการวิจัย ต้อง
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการจัดทำา
วิจัย จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเองครู ทุก
ปีการศึกษา จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้และ
มีการนิเทศตามตามผลงานอย่างกัลยาณมิตร  
3. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เสนอแนวทางใน
การพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารควรตระหนักถึงความ
สำาคัญของการเปลี่ยนแปลง ศึกษาพัฒนาตนเอง 
เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ เข้าใจถึงความความคิด
เห็นที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ยอมรับความ
คิดใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิด การแลกเปลี่ยนความ
คดิและสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทำางานทีด่ ีเปน็
ผู้นำาในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ 
รอบคอบ ในการบริหาร จัดหาบุคลากรให้เหมาะ
สมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดสรรบุคลากรให้ตรง 
ตามที่โรงเรียนต้องการ จัดอบรม มีการนิเทศและ
ประเมนิผลการทำางาน มอบหมายงาน ตามความรู้ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การริเร่ิมเป็นผู้นำาท่ามกลางบริบทสังคมท่ี
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ในการเปลี่ยนแปลง จัดหาบุคลากรให้เหมาะสม
กบัหน้าท่ีทีรั่บผิดชอบ การสง่เสรมิพัฒนาบลุลากร
ด้านการวิจัย มีส่วนสำาคัญที่ต้องพัฒนาแก้ไข เพื่อ
เติมเต็มสมรรถนะแนวทางในการพัฒนา คือ การ
อบรม ประชุมสัมมนา ประชุม การอบรมศึกษา 
ดูงานการเข้าร่วมการอบรมวิชาการด้านต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร วาฬิกานนท์ 
(2559) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ผล
การวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประกอบด้วยการ
พัฒนาตนเองหลายแนวทาง เช่น การอบรมศึกษา 
ดูงานการเข้าร่วมการอบรมวิชาการด้านต่างๆ 
อย่างครอบคลุม ทั้งนี้เน้นการสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน เพือ่ให้ผู้บริหารมสีมรรถนะหลกัในการเปน็
ผู้นำาทางวิชาการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำาผล
การวิจัยไปเป็นข้อมูลที่จะพัฒนาสมรรถนะของ 

ผูบ้รหิารสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาระยองเขต 1 ที่อยู่ในระดับปานกลางของ
ตนเองให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารจัดการการศึกษาและสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรนำา
ผลการวิจยัไปเปน็แนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การอบรม ประชุม
สัมมนา

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่ก�รศกึษ�ครัง้ตอ่ไป
เพื่อต่อยอดผลวิจัย

2.1 ควรต่อยอดการทำาวิจัยสมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยเปลี่ยนกลุ่มประชากร
ในการสำารวจ เช่น ผู้ปกครองนักเรียน หรือคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหาแนวทาง
ในการพฒันาและปรบัปรงุแกไ้ขสมรรถนะผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

2.2 เรื่องการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและนำาผลการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาจากผลการวิจัยใน 
ครั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการมีส่วนร่วม ภายใน
สถานศกึษาเปน็เร่ืองสำาคญัทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา
ต้องยอมรับและพัฒนา เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
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