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Abstract

The objectives of this research were to study the components and criteria of the administrative
competency of Industrial and community education colleges under the Vocational Education Commission
and to investigate concurrent validity of the components and criteria of the colleges’ administrators in a
known group.
The samples of the study consisted of 564 administrators, deputy directors, department heads,
and educational committees of the colleges. The samples were selected by proportion cluster random
sampling. The research instruments were a questionnaire and validity instruments of the components and
criteria. The statistics used for this research were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The statistics for the criteria and components description were Factor Analysis Techniques by Principle
Component Analysis (PCA method) and Orthogonal Rotation by the Varimax method. The concurrent
validity was investigated in a known group from 37 administrators under the Vocational Education
Commission whose educational standards were verified by the Organization on Standards and Quality
Assessment as good or excellent. Data analysis was done by using t-test.
The results of this research were as follow;
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1. There were six components and 52 criteria for the administrative competency of colleges under
the Vocational Education Commission. The weighted average of components was 0.458-0.754. There were
12 criteria of personal competency, 10 criteria of professional competency, nine criteria of directing
subordinate competency, 11 criteria of leadership competency and five criteria of analyzing and deciding
competency.
2. The concurrent validity in the known group revealed that the administrators’ level of agreement
with the components and criteria of the administrative competency was high and statistically significant
at the level of 0.05 in all criteria. As a result, it can be concluded that 52 criteria and six components were
valid and practical.

Keyword: competency of administrators, industrial and community education colleges, Vocational
Education Commission.

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามสภาพจริง (Concurrent
Validity) ขององคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากับกลุมผูรูชัด (Known Group) กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาแผนกวิชา และกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ จํานวน 564 คน ซึง่ ไดมาโดยวิธกี ารสุม แบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling) ตามสัดสวน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็น และ
แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริงขององคประกอบและตัวบงชี้ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะหองคประกอบ ดวยวิธสี กัดปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) และหมุนแกนองคประกอบ
แบบออโทกอนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) สวนการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
สภาพจริง ใชการตรวจสอบกับกลุม ผูร ชู ดั ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่บริหารสถานศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ในระดับดี หรือดีมาก จํานวน 37 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบคาที
ผลการวิจัย พบวา
1. องคประกอบและตัวบงชีส้ มรรถนะของผูบ ริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงาน คณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา มีจํานวน 6 องคประกอบ 52 ตัวบงชี้ มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.458 ถึง 0.754
ประกอบดวย สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) จํานวน 12 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานวิชาชีพ
(Professional Competency) จํานวน 10 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
จํานวน 9 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานการบังคับบัญชา (Directing Subordinate Competency) จํานวน 11 ตัวบงชี้
สมรรถนะดานภาวะผูนํา (Leadership Competency) จํานวน 5 ตัวบงชี้ และสมรรถนะดานการวิเคราะหและการ
ตัดสินใจ (Analyzing and Deciding Competency) จํานวน 5 ตัวบงชี้
2. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริงกับกลุมผูรูชัด พบวา ผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
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สิทธิพงศ นกแอนหมาน และคณะ
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การอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุม ผูร ชู ดั เห็นดวยกับองคประกอบและตัวบงชีส้ มรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับมากอยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทุกตัวบงชี้ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปไดวา ตัวบงชีจ้ าํ นวน 52 ตัวบงชี้ จาก 6 องคประกอบ
มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง สามารถนําไปใชได

คําสําคัญ: สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา, วิทยาลัยการอาชีพ, สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

บทนํา

การศึกษาเปนเครือ่ งมือสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถ ทักษะ
เจตคติ และคานิยมที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใน
สังคมยุคโลกาภิวตั นไดอยางมีความสุข นโยบายการ
จัดการศึกษาของแตละประเทศจึงมีความสําคัญ
อยางยิง่ ตอการพัฒนาประชาชนในชาติใหมศี กั ยภาพ
เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู  ต ลอดเวลา ประเทศไทย
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ ดังจะเห็นไดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) ใหความสําคัญตอการพัฒนาคน
โดยใชการศึกษาเปนหลักในการพัฒนา อีกทั้ง แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ยังคงยึดแนวคิดการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน แสดงใหเห็น
ถึงเจตนารมณในการปฏิรปู การศึกษา เพือ่ พัฒนาการ
ศึกษาไทยทั้งระบบใหเขาสูยุคโลกาภิวัฒน เพื่อให
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางราบรื่น ผสม
กลมกลื น ระหว า งธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มกั บ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระหวางสังคมไทย
กับสังคมโลก (ชาญณรงค แสงสวาง, 2549)
จากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสงผลให
ความตองการของตลาดแรงงานมีแนวโนมเพิม่ มาก
ขึ้ น ตามระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มี ก าร

เปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงพยายามสงเสริม พัฒนา การ
ศึกษาคนในชาติไปสูร ะดับทีส่ ามารถสนองตอบตอ
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษาดานอาชีวศึกษาเปนความพยายามของภาค
รัฐที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความชํานาญ
เพื่ อ เป น กํ า ลั ง แรงงานที่ สํ า คั ญ ของชาติ ดั ง นั้ น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได ป ระกาศจั ด ตั้ ง สถาน
ศึกษาทางดานวิชาชีพ ประเภทวิทยาลัยการอาชีพใน
ระดับอําเภอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคคลทาง
ดานวิชาชีพรองรับตลาดแรงงานในประเทศและตาง
ประเทศ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา,
2552) วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2530
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และแมฮองสอน โดยมี
เปาหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและ
หลักสูตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ตอมาใน
ป พ.ศ.2535-2539 ไดมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
การอาชีพเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 93 แหง โดยจัดตั้ง
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ระดั บ อํ า เภอ 60 แห ง มี
วัตถุประสงคเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
ไปสูทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาชนบท เพื่อผลิต
กําลังคนดานวิชาชีพในระดับชางกึ่งฝมือใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน (สํานักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา, 2555)
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การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความ
สําคัญอยางยิง่ ตอการพัฒนาประเทศใหมคี วามเขมแข็ง
ทางดานเศรษฐกิจและมีความพรอมในการแขงขัน
กับนานาประเทศ ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
จึงจําเปนตองอาศัยผูบริหารที่มีสมรรถนะในการ
บริหาร ซึ่งตองมีลักษณะเฉพาะหลายอยาง จึงจะ
สามารถบริหารองคการใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่กําหนดไว โดยผูบริหารจะตองมีอุดมการณและ
วิสยั ทัศนกวางไกล มีความคิดสรางสรรค กลาเผชิญ
กับเหตุการณ และมีศักยภาพในการใชภาวะผูนํา
อยางเหมาะสมในการสรางความสัมพันธทมี่ อี ทิ ธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
กับทุกคนในองคการ Boyatzis (1982 อางถึงใน ชูชยั
สมิทธิไกร, 2552) กลาววา “สมรรถนะ” คือ กลุม
ของความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคล ซึ่งกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบรรลุถึงความตองการ
ของงานภายใตปจจัยสภาพแวดลอมขององคการ
และทํ า ให บุ ค คลมุ  ง มั่ น ไปสู  ผ ลลั พ ธ ที่ ต  อ งการ
สอดคลองกับ McClelland (1973 อางถึงใน ชูชัย
สมิทธิไกร, 2552) ที่นิยามไววา “สมรรถนะ” คือ
บุคลิกลักษณะทีซ่ อ นอยูภ ายใตตวั บุคคล ซึง่ สามารถ
ผลักดันใหบคุ คลนัน้ สรางผลการปฏิบตั งิ านทีด่ หี รือ
ตามเกณฑทกี่ าํ หนดไวในงาน สวนสมรรถนะของผู
บริหารในการบริหารงานแนวใหมของ Bomb and
Sparrow (1992 อางถึงใน ชวนพิศ สิทธิธ์ าดา, 2552)
ครอบคลุมสมรรถนะที่จําเปน ไดแก ผลลัพธของ
ความสําเร็จ การวิเคราะหและการตัดสินใจ และการ
ทํ า งานร ว มกั บ ผู  อื่ น สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Goleman, Boyatzis, and McKee (2002) ที่ ว  า
สมรรถนะของผูบริหารประกอบดวยองคประกอบ
4 ดาน ไดแก ดานการรูจักตนเอง ดานการจัดการ
ตนเอง ดานการรับรูทางสังคม และดานการจัดการ
ทางสังคม นอกจากนี้ แนวคิดสมรรถนะผูบริหาร

ของ Boyatzis (1982 อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท,
2549) ประกอบดวย 6 กลุม ไดแก กลุมสมรรถนะ
ดานการบรรลุเปาหมาย กลุมสมรรถนะดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย กลุมสมรรถนะดานการมี
ภาวะผูน าํ กลุม สมรรถนะดานการบังคับบัญชา กลุม
สมรรถนะดานความรูพิเศษ กลุมสมรรถนะดาน
อื่น ๆ สอดคลองกับ Spencer and Spencer (1993)
ซึ่ ง มี แ นวคิ ด ในเรื่ อ งสมรรถนะของผู  บ ริ ห าร
ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ไดแก การคิด
เชิงกลยุทธ การเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลง การจัดการ
ดานความสัมพันธ ความยืดหยุน วิธีการปฏิบัติใน
การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมของการเปนเจาของ
กิจการ ความเขาใจเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล การมอบอํานาจ การสนับสนุนการทํางานเปน
ทีม และความพรอมในการทํางาน
สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษานั้น คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูป
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ไดสรุปสภาพปจจุบนั และปญหาของการอาชีวศึกษา
คือ ขาดทิศทางและเปาหมายการพัฒนากําลังคนโดย
รวมของชาติ มีผลทําใหการจัดการศึกษาไมเปนไป
ตามความพรอมของสถานศึกษา ไมสอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากรและประเทศชาติ คุณภาพ
และสมรรถภาพของกําลังคนยังไมไดมาตรฐาน
ทํ า ให ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ประเทศไทยอยูในระดับคอนขางตํ่า (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548) นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ปญหาเกีย่ วกับการอาชีวศึกษาของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาวุฒิสภาระหวางป พ.ศ.2551-2554 พบวา
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาไมมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาขาดการฝกงานที่เหมาะสมและเพียงพอ
เนื้อหาของวิชาที่เปดสอนไมตรงกับความตองการ
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ของสถานประกอบการ และเมื่อนักศึกษาจบการ
ศึกษาแลวจะไดรบั เฉพาะประกาศนียบัตรรับรองวา
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทานั้น
แตไมมเี อกสารใดรับรองวาผูน นั้ มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับใด (คณะกรรมาธิการการ
ศึกษาวุฒสิ ภา, 2555) สวนปญหาของผูบริหารสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา พบวา มีปญ
 หาเกีย่ วกับการพัฒนา
สมรรถนะ ซึ่งประกอบดวย 1) ปญหาดานมุงผล
สัมฤทธิ์ ขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลหรือทํา
ไมตอ เนือ่ ง ขาดความมุง มัน่ ความเชือ่ มัน่ และความ
กระตื อ รื อ ร น ในการปฏิ บั ติ ง าน 2) ป ญ หาการ
บริการที่ดี ขาดการจัดระบบบริการที่ดี ขาดการ
เอาใจใสอยางจริงจัง 3) ปญหาการพัฒนาตนเอง ไม
นําอุปกรณเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใชในการพัฒนา
งาน พัฒนาตนเอง ขาดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการ
ปฏิบตั งิ าน และ 4) ปญหาดานการทํางานเปนทีม การ
วิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย นอกจากนี้ ยังพบ
วาคุณภาพการศึกษาของอาจารยอยูใ นระดับตํา่ และ
บัณฑิตที่ผลิตออกไปยังไมเขาสูตลาดแรงงานใน
สาขาที่ประเทศตองการ (คมชัดลึก, 2552)
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยใน
ฐานะผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพ จึงสนใจศึกษา
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อ
คนหาองคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะผูบริหาร
สถานศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาควรเปนอยางไร
อันจะเกิดประโยชนในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวโนมการ
เปลี่ ย นแปลง มี ผ ลทํ า ให เ กิ ด การผลิ ต ผู  บ ริ ห าร
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาอาชีวศึกษา
ของไทยใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามสภาพ
จริงขององคประกอบและตัวบงชีส้ มรรถนะผูบ ริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กับกลุมผูรูชัด

วิธีการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ ศึกษาองคประกอบและตัว
บงชี้ของสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา แบงได เปน 2 ขัน้ ตอน ตามวัตถุประสงค
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
หัวหนาแผนกวิชา และกรรมการสถานศึกษา จาก
137 สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต จํานวนทั้งสิ้น 2,603 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประกอบ
ดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาแผนกวิชา และกรรมการสถานศึกษา จาก 94
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต
ผูวจิ ยั ไดกาํ หนดขนาดของกลุม ตัวอยางตามแนวคิด
ของ Hair, Black, Babin, and Anderson (2010 อาง
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ถึงใน ไหมไทย ไชยพันธ, 2555) ซึ่งกลาวถึงขนาด
ของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ
วา โดยกฎทั่ว ๆ ไปกลุมตัวอยางนอยที่สุดตองเปน
5-10 เทาของตัวแปรทีต่ อ งการวิเคราะห สําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชเกณฑกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง 7 เทา จากนั้นดําเนินการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยวิธีการแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
แบงเปน 5 ภาค ประกอบดวย ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต แลว
เลือกกลุม ตัวอยางตามสัดสวน โดยวิธกี ารสุม อยางงาย
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 564 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) ทีส่ อบถามเกีย่ วกับองคประกอบและตัวบงชี้
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีคา ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยใชคา สัมประสิทธิ์
แอลฟ า ของครอนบาค (Cronbach s , Alpha
Coefficient) เทากับ 0.985
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
สภาพจริงขององคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษากับกลุมผูรูชัด (Known
Group)
ศึกษาจากประชากรทั้งหมด ซึ่งเปนกลุมผู
รูชัด ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จาก 37
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่มีผลงานการบริหารที่ผานการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) ในระดับดี หรือดีมาก จํานวน 37 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating

Scale) ทีพ่ ฒ
ั นามาจากแบบสอบถามจากขัน้ ตอนที่ 1
ดวยการคัดเลือกขอคําถามตามผลการศึกษาจาก
ขั้นตอนที่ 1 เพือ่ สอบถามกลุม ผูร ชู ดั เพือ่ ตรวจสอบ
วาองคประกอบและตัวบงชีส้ มรรถนะของผูบ ริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาดังกลาว มีความเที่ยงตรง
ตามสภาพจริง (Content Validity) หรือไม
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิจัยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1) การวิ เ คราะห ส ถานภาพของผู  ต อบ
แบบสอบถามดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน ตําแหนงปจจุบนั ดวยการ
คํ า นวณค า ความถี่ ค า ร อ ยละ โดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูป
2) การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ใชคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้
ในการวิเคราะหถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวง
พฤติกรรมใดก็แสดงวาลักษณะการปฏิบตั ทิ ตี่ รงตาม
สภาพจริงเปนแบบนั้น โดยใชเกณฑการประเมิน
ความคิดเห็นตามแนวคิดการแบงชวงคาเฉลี่ยของ
ชูศรี วงศรัตนะ (2553) โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ 5
4321
3) การวิเคราะหองคประกอบหลัก โดยการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธ
ระหวางตัวบงชี้ เพือ่ พิจารณาความสัมพันธระหวาง
ตัวบงชีท้ งั้ 80 ขอ สําหรับคาสถิตทิ จ่ี ะใชพจิ ารณาตาม
ขอเสนอของ Hair, Black, Babin, and Anderson
(2006) คือ คา Bartlett’s Test of Sphericity จะตอง
มีนยั สําคัญทีบ่ ง บอกวาขอคําถามมีความสัมพันธกนั
เพียงพอทีจ่ ะวิเคราะหองคประกอบตอไป ประกอบ
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กับการพิจารณาคา KMO (Kaiser–Meyer–Olkin
Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งเปนคาบงบอก
ความเหมาะสมของขอมูล ควรมีคามากกวา 0.50
และใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ดวยวิธีสกัดปจจัย และหมุนแกนองคประกอบแบบ
ออโทกอนอล ดวยวิธีแวริแมกซ โดยพิจารณาคา
ไอเกน (Eigenvalue) ตามเกณฑที่กําหนดวาองคประกอบตองมีคาไอเกนมากกวาหรือเทากับ 1 มี
ตัวบงชีท้ อี่ ธิบายองคประกอบตัง้ แต 3 ตัวบงชีข้ นึ้ ไป
และตัวบงชีใ้ นแตละองคประกอบจะตองมีคา นํา้ หนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป
ถาตัวบงชีน้ นั้ มีคา นํา้ หนักองคประกอบมากกวา 0.45
ในองคประกอบหลายองคประกอบ ผูวิจัยจะเลือก
คานํา้ หนักสูงทีส่ ดุ ในองคประกอบนัน้ ๆ (Hair et al.,
2006) แล ว กํ า หนดชื่ อ องค ป ระกอบจากตั ว บ ง ชี้
รวมหลาย ๆ ตัว ทีร่ ว มกันชีว้ ดั สมรรถนะของผูบ ริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาในแตละองคประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหเพื่อยืนยันความ
เที่ยงตรงตามสภาพจริงขององคประกอบและตัว
บงชี้สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของความคิดเห็นจากกลุมผูรูชัดในแตละ
ตัวบงชี้
2) วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคาเฉลีย่ ของ
ตัวบงชีท้ ไี่ ดกบั เกณฑการประเมินความคิดเห็นตาม
แนวคิดการแบงชวงคาเฉลี่ยของ ชูศรี วงศรัตนะ
(2553) โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1
3) การทดสอบคาเฉลีย่ โดยใชสถิตทิ ดสอบ
คาที (t-test) เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับ
คาเฉลี่ยที่ไดในแตละตัวบงชี้ที่ไดมาจากขอมูลของ
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กลุมผูรูชัด กับเกณฑประเมินคาที่ระดับมาก (μ =
3.50) และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แลว
ทํ า การแปลความหมายค า เฉลี่ ย แบบอิ ง เกณฑ
(Criterion Reference) หลั ง จากนั้ น จึ ง หาความ
สอดคลองระหวางผลการประเมินของกลุม ผูร ชู ดั กับ
เกณฑ (ชวลิต ชูกําแพง, 2549)

ผลการวิจัย

การศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถาน
ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานภาพ ระดับความ
คิดเห็น และผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผลการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดวย
การวิเคราะหเชิงสํารวจ พบวา สมรรถนะผูบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามี 6 องคประกอบ 52
ตัวบงชี้ ไดแก
องคประกอบที่ 1 สมรรถนะสวนบุคคล มี
นํ้าหนักองคประกอบอยูตั้งแต 0.458-0.708 มีคา
ผลรวมของความแปรปรวน 9.963 คิดเปนรอยละ
12.454 ของความแปรปรวนทั้งหมด ประกอบดวย
ตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้ คือ 1) ความกระตือรือรน
ที่จะทํางานใหสําเร็จ 2) ใหความสําคัญเรื่องความ
เจริญกาวหนาและการแสวงหาโอกาสที่ดี 3) มีการ
ศึกษาคนควาหาความรู ติดตามองคความรูใหม ๆ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 4) มีการเขมงวดเรือ่ งตาราง
การปฏิบัติงาน สามารถกําหนดเวลาในการปฏิบัติ
งานใหสําเร็จลุลวงได 5) มีสวนรวมในการพัฒนา
บุคลากร และการปฏิบตั ติ นเปนแบบอยาง 6) มีความ
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เปนอิสระ ไมขึ้นอยูกับการควบคุมของบุคคลอื่น
7) สามารถสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร ใหเกิด
ความรับผิดชอบตองานที่รับมอบหมายได 8) รูจัก
เอาใจเขามาใสใจเรา 9) สามารถใหคาํ ปรึกษา แนะนํา
และชวยแกปญหาใหแกผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ
10) มีเทคนิคในการทํางานรวมกันกับผูบ ริหารอืน่ ๆ
ครู นักเรียน ผูป กครอง ชุมชน ภาครัฐ และหนวยงาน
ในการพัฒนาวิทยาลัย 11) มีการคิดอยางมีเหตุผล มี
ความเชือ่ ดวยเหตุและผล และ 12) ตระหนักถึงคุณคา
ของความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่แตกตางกัน
องคประกอบที่ 2 สมรรถนะดานวิชาชีพ มี
นํ้าหนักองคประกอบอยูตั้งแต 0.483-0.567 มีคา
ผลรวมของความแปรปรวน 9.918 คิดเปนรอยละ
12.399 ของความแปรปรวนทั้งหมด ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 10 ตัวบงชี้ คือ 1) มีการสนับสนุนใหใช
ขอมูลการวิเคราะห วิจยั เพือ่ คนหาความตองการของ
ครู ผูเรียน และชุมชน 2) สงเสริมความรวมมือของ
ชุมชนและการมีสว นรวมในการสนับสนุน 3) สามารถ
จัดการองคการ โครงสรางการบริหาร และกําหนด
ภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม
4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของตนเองใหเขา
กับกลุม 5) สามารถใชทกั ษะการสือ่ สารและเทคนิค
การมีมนุษยสัมพันธกบั ชุมชน เพือ่ แลกเปลีย่ นความ
คิดที่สนับสนุนวิสัยทัศนของวิทยาลัย 6) สามารถ
วิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการ
บริหารจัดการการศึกษา 7) มีความเขาใจในภาระงาน
ในการบริ ห ารเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล 8) สามารถระดมทรั พ ยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรู
ในการบริหารจัดการการศึกษา 9) สามารถกําหนด
วิสยั ทัศนและเปาหมายของการศึกษา และ 10) สามารถ
นําความรูค วามเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการ

บริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการ
ศึกษา
องค ป ระกอบที่ 3 สมรรถนะด า นการ
บริ ห ารจั ด การ มี นํ้ า หนั ก องค ป ระกอบอยู  ตั้ ง แต
0.466-0.676 มีคา ผลรวมของความแปรปรวน 8.963
คิดเปนรอยละ 11.203 ของความแปรปรวนทั้งหมด
ประกอบดวยตัวบงชี้ 9 ตัวบงชี้ คือ 1) นําองคความรู
มาใชในการพัฒนางานในหนาทีอ่ ยางตอเนือ่ ง 2) จัด
ใหมกี ารจัดนิเทศสําหรับบุคลากรใหม 3) มีวธิ กี ารนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยการสรางความเขาใจ
กับผูรวมงานและใหมีสวนรวมทุกขั้นตอน 4) มี
ความคิดริเริม่ สรางสรรคทเี่ กิดขึน้ ไดตลอดเวลา โดย
ไมรอคอยโอกาส 5) เขาใจหลักการของการจัดการ
องคการ การใหงบประมาณ การใชทรัพยากร การ
เงิน การจัดการ และการใชเทคโนโลยี 6) จัดใหมี
รูปแบบการพัฒนาอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
ในสถานศึกษา 7) กําหนดกลยุทธอื่นเพื่อโยงถึง
ธุรกิจ ศาสนา การเมือง และการบริหารองคการใน
การสนับสนุนวิสยั ทัศนวทิ ยาลัย 8) มีความรูพ นื้ ฐาน
ดานกระบวนการและกฎหมาย เพื่อการคัดเลือก
บุคลากร และ 9) การเรียนรูก ฎระเบียบในการปฏิบตั ิ
การสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
องคประกอบที่ 4 สมรรถนะดานการบังคับ
บัญชา มีนาํ้ หนักองคประกอบอยูต งั้ แต 0.462-0.701
มีคา ผลรวมของความแปรปรวน 8.489 คิดเปนรอยละ
10.612 ของความแปรปรวนทั้งหมด ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 11 ตัวบงชี้ คือ 1) มีการใชเกณฑการประเมิน
ในการตัดสินการทํางาน 2) มีสวนรวมในการเจรจา
รวมแกปญ
 หาขอขัดแยง 3) การควบคุม สังเกตการณ
การทํางานของบุคลากร 4) กระตุนใหผูอื่นมีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกัน 5) มีความเด็ดขาดในการ
พิจารณาในทุก ๆ เรื่อง 6) มีการมอบหมายงานอยาง
มีประสิทธิภาพ เนนการทํางานเปนทีม 7) สามารถ

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สิทธิพงศ นกแอนหมาน และคณะ

ชักจูง หรือมอบภารกิจใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน
รวมกันได 8) สามารถระบุหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของบุคคลากรไดดี 9) สามารถสื่อสารใหผูรวมงาน
ทราบถึงความตองการสําหรับการเปลีย่ นแปลงของ
องคการ 10) ตระหนักถึงความตองการของบุคลากร
และ 11) มีความสามารถในการใชคน จูงใจคน
โนมนาวคนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
องคประกอบที่ 5 สมรรถนะดานภาวะผูน าํ
มีนาํ้ หนักองคประกอบอยูต งั้ แต 0.473-0.530 มีคา ผล
รวมของความแปรปรวน 5.310 คิดเปนรอยละ 6.638
ของความแปรปรวนทัง้ หมด ประกอบดวยตัวบงชี้ 5
ตัวบงชี้ คือ 1) สามารถสรางศรัทธาใหกับบุคลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการขับเคลือ่ น
ภารกิจของวิทยาลัย 2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูบ ริหารสถานศึกษา 3) มีความยุติธรรม
ความยึดมั่น และความเคารพตอความแตกตางของ
แตละคน 4) สามารถตัดสินใจและใชความเปนผูนํา
อยางเหมาะสม และ 5) มีความสุขุมเยือกเย็น และมี
สติแมจะอยูภายใตภาวะวิกฤต
องค ป ระกอบที่ 6 สมรรถนะด า นการ
วิเคราะหและการตัดสินใจ มีนํ้าหนักองคประกอบ
อยู  ตั้ ง แต 0.460-0.754 มี ค  า ผลรวมของความ
แปรปรวน 3.550 คิดเปนรอยละ 4.437 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้
คือ 1) สนับสนุนการผสมผสานเทคโนโลยีที่เกี่ยว
กับระบบการสอน 2) สนับสนุนใหหาทรัพยากร
นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการทําวิจัยหรือวิธีสมัยใหม
เพือ่ สงเสริมระบบการสอน 3) จัดสรรทรัพยากรการ
เงินเพือ่ สนับสนุนกิจกรรม การพัฒนา และการตรวจ
สอบโครงการ 4) สามารถกําหนดนโยบาย วางแผน
การดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ไดเปนอยางดี และ 5) มีการคิดในมุมกวาง คนหา
ขอมูล และรวบรวมขอมูลตาง ๆ กอนทําความเขาใจ
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สถานการณในเชิงกวางและเชิงลึก
ขัน้ ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ตามสภาพจริง กับกลุมผูรูชัด ดังนี้
การวิเคราะหเพื่อหาความเที่ยงตรงตาม
สภาพจริงขององคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะ
ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกลุม ผูร ู
ชัด เปนการหาคาเฉลีย่ ในแตละตัวบงชี้ และทดสอบ
คาที (t–test) โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่กําหนด
พบวา ผูบ ริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิด
เห็นตอองคประกอบและตัวบงชีส้ มรรถนะผูบ ริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับมากอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัวบงชี้ ดังนั้น จึง
สามารถสรุปไดวา ตัวบงชี้ทั้ง 52 ตัวบงชี้ จาก 6 องค
ประกอบ มีความเทีย่ งตรงตามสภาพจริงสามารถนํา
ไปใชได

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาองค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาก
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา ตัวบงชี้
ในองคประกอบเดียวกันมีความสัมพันธกัน แสดง
วา ความสัมพันธระหวางตัวบงชีม้ คี วามเหมาะสมที่
จะนํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบได จึงได
องคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะผูบริหารสถาน
ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 6 องคประกอบ
52 ตัวบงชี้ ดังกลาวลวนเปนแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ในบทบาทหนาทีข่ องผูบ ริหารสถานศึกษายุคใหมที่
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนเปาหมาย ซึ่งตองอาศัย
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สังคมฐานความรู และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
อันเปนลักษณะผูบริหารในอนาคตทั้งสิ้น และที่
สํ า คั ญ ตั ว บ ง ชี้ ส มรรถนะผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทั้ง 52 ตัวบงชี้ ใน 6 องคประกอบ
ไดบรรยายถึงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลไวอยางครบถวน ตามความหมาย
หลักการ และแนวคิดองคประกอบสมรรถนะ ของ
นักวิชาการตางประเทศและของไทย ไดกลาวไว
สอดคลองกันวา สมรรถนะ เปน ความรู ความ
สามารถ ทักษะ คุณลักษณะ คานิยม และบุคลิกภาพ
ทีม่ อี ยูใ นตัวของบุคคล ซึง่ สามารถผลักดันใหบคุ คล
นั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี ทํางานไดประสบ
ความสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนด หรือสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนและหรือ มีผลการปฏิบตั งิ าน
สู ง กว า บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง สามารถวั ด ได โดยมี อ งค
ประกอบสําคัญ คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ
(Skill) แนวคิดของตนเอง (Self - Concept) แรงจูงใจ
/ เจตคติ (Motives / Attitude) คุณลักษณะสวนบุคคล
(Traits) และภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง
(Self Image) ที่ผสมผสานกัน สามารถสรุปเปน
สมรรถนะของผูบริหารในดานตาง ๆ ที่จะสงผล
ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (McClelland, 1973;
Boyatzis, 1982; Spencer & Spencer, 1993; Parry,
1996; Clark, 1999; McShane & Von Glinow, 2000;
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2548;
เทื้อน ทองแกว, 2550; ชูชัย สมิทธิไกร, 2552 และ
อารีวรรณ นอยดี, 2553) เมื่อพิจารณาเปนราย
องคประกอบ สามารถอธิบายได ดังนี้
องคประกอบที่ 1 สมรรถนะสวนบุคคล

เป น องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ สมรรถนะ
ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เมื่ อ
พิจารณาองคประกอบและตัวบงชี้ของสมรรถนะนี้
เห็นไดวามีความสอดคลองกับแนวคิดของนักการ
ศึกษาและนักบริหารของตางประเทศและของไทย
ที่ไดเสนอไวสอดคลองกัน อาทิ Boyatzis (1982
อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท, 2549) ที่กลาววา
ผูบ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิผลควรมีสมรรถนะในกลุม การ
บรรลุเปาหมาย (Goal and Action Management
Cluster) ไดแก สมรรถนะในการมุงประสิทธิภาพ
สมรรถนะในการวินิจฉัย สมรรถนะในการทํางาน
เชิงรุก และในดานการพัฒนาศักยภาพคน โดยการ
ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ชวยแกปญ
 หาใหแกผรู ว มงาน
และผู  ที่ เ กี่ ย วข อ ง การมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นา
บุ ค ลากร และการปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า ง ซึ่ ง
สมรรถนะด า นนี้ เ ป น สมรรถนะที่ มี ค วามสํ า คั ญ
อยางยิ่งในการทําใหบุคคลเปนผูที่ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผลและเปนผูท ปี่ ระสบความสําเร็จ เปนตน
องคประกอบที่ 2 สมรรถนะดานวิชาชีพ
เป น องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ สมรรถนะ
ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เมื่ อ
พิจารณาองคประกอบและตัวบงชี้ของสมรรถนะนี้
เห็นไดวามีความสอดคลองกับสมรรถนะผูบริหาร
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ในดานการวางแผน
กลยุ ท ธ ภ าครั ฐ โดยการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น หรื อ
แนวทางการพัฒนาองคการ การพัฒนาองคการที่
เปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับ การยอมรับแนวคิดหรือ
วิธกี ารใหม ๆ เพือ่ การพัฒนางาน และสอดคลองกับ
สมรรถนะผูบ ริหารของสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สิทธิพงศ นกแอนหมาน และคณะ

คือ หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา โดย
สามารถนําความรูค วามเขาใจในหลักการและทฤษฎี
ทางการบริหาร การศึกษาไปประยุกตใชในการ
บริหารการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรางองค
ความรูในการบริหารจัดการ
องค ป ระกอบที่ 3 สมรรถนะด า นการ
บริหารจัดการ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อ
พิจารณาองคประกอบและตัวบงชีข้ องสมรรถนะนี้
เห็นไดวา มีความสอดคลองกับ แนวคิดของ Delmont
(2002 อางถึงใน อนันต พันนึก, 2554) ทีไ่ ดกลาวถึง
สมรรถนะทีส่ าํ คัญของผูบ ริหาร ซึง่ จะตองมีสมรรถนะ
ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การจัดการ
องคการ การวางแผน การมอบหมายงาน และการจัด
ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของงาน การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรและประสิ ท ธิ ภ าพของ
องคการ การตัดสินใจที่ทันเวลาและเหมาะสม
ความรูความชํานาญเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการศึกษา การดําเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ และคงทน และการประยุกตใช
เทคโนโลยีและการดําเนินการ เปนตน
องคประกอบที่ 4 สมรรถนะดานการบังคับ
บัญชา เปนองคประกอบทีม่ คี วามสําคัญตอสมรรถนะ
ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เมื่ อ
พิจารณาองคประกอบและตัวบงชี้ของสมรรถนะนี้
เห็นไดวา มีความสอดคลองกับแนวคิดนักการศึกษา
หลายทาน ไดแก Spencer and Spencer (1993) ซึ่ง
ไดกลาวถึง สมรรถนะที่สําคัญสําหรับผูบริหารและ
ผู  จั ด การในอนาคต ด า นความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
สั ม พั น ธภาพระหว า งบุ ค คล (Interpersonal
Understanding) วาผูบ ริหารตองมีความเขาใจบุคคล
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อื่น และตระหนักถึงคุณคาของความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นที่แตกตางกัน และสมรรถนะในดานการ
มอบอํานาจ (Empowering) พฤติกรรมในการบริหาร
จัดการตองแบงปนขอมูลขาวสาร สามารถจูงใจให
ทํ า งานร ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น ต า ง ๆ การ
สนับสนุนการพัฒนาของผูร ว มงาน ความรับผิดชอบ
ตองานทีไ่ ดรบั มอบหมาย การอยูภ ายใตเงือ่ นไขของ
ขอมูลยอนกลับ การคาดหวังทางบวกตอผูใตบังคับ
บัญชา การใหรางวัลในการปรับปรุงผลการปฏิบัติ
งาน เปนตน
องคประกอบที่ 5 สมรรถนะดานภาวะผูน าํ
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอสมรรถนะผู
บริ ห ารสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เมื่ อ
พิจารณาองคประกอบและตัวบงชี้ของสมรรถนะนี้
จะเห็ น ได ว  า มี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Boyatzis (1982) ทีก่ ลาววา ผูบ ริหารควรมีสมรรถนะ
ในดานกลุมการมีภาวะผูนํา (Leadership Cluster)
ไดแก สมรรถนะในการมีความเชื่อมั่นในตนเอง
สมรรถนะในการมองภาพรวมสมรรถนะในการนํา
เสนอดวยการพูด สมรรถนะในการคิดอยางมีเหตุผล
องค ป ระกอบที่ 6 สมรรถนะด า นการ
วิเคราะหและการตัดสินใจ เปนองคประกอบที่มี
ความสํ า คั ญ ต อ สมรรถนะผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เมื่อพิจารณาองคประกอบและตัว
บงชีข้ องสมรรถนะนี้ จะเห็นไดวา มีความสอดคลอง
กับ แนวคิดของ Bomb and Sparrow (1992 อางถึง
ใน ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, 2552) ที่กลาวถึงสมรรถนะ
ของผูบริหารในการบริหารงานแนวใหมวาควรมี
สมรรถนะในดานการวิเคราะหและการตัดสินใจ คือ
การคิดในมุมกวาง คิดเชิงวิเคราะห มีความเขาใจใน
ภาระงาน และการตัดสินใจอยางมีเปาหมาย กับ
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แนวคิดสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาระดับ
กลางของรัฐโอคลาโฮมา (The Oklahoma Subject
area Test – Test Competencies: Middle Level
Principal Specialty Test) โดยผู  บ ริ ห ารควรมี
สมรรถนะในดานความเขาใจวิธกี ารใชหลักการของ
การวางแผน การพัฒนา และการประเมินผล เพือ่ สงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียน
จากผลการวิจัยสรุปไดวาองคประกอบ
สมรรถนะทั้ง 6 ดาน เปนองคประกอบที่มีความ
สําคัญตอสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา โดยสมรรถนะส ว นบุ ค คลเป น
คุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล หรือคุณสมบัติ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของแต ล ะบุ ค คล ที่ มี ค วาม
สามารถพิเศษ เปนความสามารถเฉพาะตัว ในขณะ
ทีส่ มรรถนะดานวิชาชีพเปนสิง่ ทีผ่ บู ริหารตองมีการ
คิดเชิงกลยุทธ อีกทั้งการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
และการจั ด การด า นความสั ม พั น ธ นั้ น ผู  นํ า ต อ ง
สามารถนํ า ความรู  ความเข า ใจในหลั ก การและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชใน
การบริหารการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสราง
องคความรูใ นการบริหารจัดการการศึกษาสอดคลอง
กับ แนวคิดของ Delmont (2002 อางถึงใน อนันต
พันนึก, 2554) ที่กลาววาสมรรถนะดานการบริหาร
จัดการ ผูบริหารตองเขาใจในงบประมาณ การใช
ทรั พ ยากรการจั ด การทางการเงิ น และการใช
เทคโนโลยี เขาใจหลักการจัดการองคการ เขาใจหลัก
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
ปจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรอื่น ๆ ของสถานศึกษา
สอดคลองกับ Boyatzis (1982 อางถึงใน นิสดารก
เวชยานนท, 2549) ที่กลาววาสมรรถนะดานการ
บังคับบัญชา ผูบริหารตองใหความรวมมือกับผูอื่น
ตองสื่อจุดมุงหมายที่สําคัญและใหขอมูลที่แมนยํา

เพือ่ ใหเกิดความเขาใจ ความเชือ่ ถือ และความมัน่ ใจ
ตองคอยสนับสนุนและชวยเหลือผูอ นื่ ใหความเปน
มิตรกัน และตองแบงปนความดีความชอบใหกับ
เพื่อนรวมงาน เขาใจ และสื่อสารขอคิดเห็นและ
แนวคิดของผูอื่น การจัดการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลเปนไปตามแนวคิดของ Spencer and Spencer
(1993) ซึ่งไดกลาวถึง สมรรถนะที่สําคัญสําหรับ
ผู บริหารและผูจัดการในอนาคต ดานความเขาใจ
เกีย่ วกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล วาผูบ ริหารตอง
มีความเขาใจบุคคลอื่น และตระหนักถึงคุณคาของ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลอื่ น ที่ แ ตกต า งกั น และ
สมรรถนะในดานการมอบอํานาจ สมรรถนะดาน
ภาวะผูน าํ ในการเปนตนแบบทีด่ ขี องผูบ ริหารสงผล
ตอประสิทธิผลขององคการ โดยการเปนตนแบบ
ที่ดี ไดแก ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล ยอมรับใน
ความคิดเห็นของผูอื่น มีจิตสํานึกในความเปนครู
ที่ดี มีจรรยาบรรณ ใหโอกาสบุคลากรในการแกไข
ข อ ผิดพลาด พูดจาดวยถอยคําที่สุภาพ มีเหตุผล
ใจเย็ น ตั ด สิ น ป ญ หาด ว ยความเที่ ย งธรรม และ
สมรรถนะด า นการวิ เ คราะห แ ละการตั ด สิ น ใจ
ผู  บ ริ ห ารต อ งสามารถถ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น แ ละ
ยุทธศาสตรขององคการที่ปฏิบัติไดจริง และบรรลุ
ตามเปาหมายทีต่ อ งการใหบคุ คลในองคการและผูม ี
สวนไดสวนเสียปฏิบัติ เพื่อกระตุนและสรางแรง
จู ง ใจให เ ขาเหล า นั้ น อยากทํ า งานและทํ า สั ญ ญา
ประชาคมรวมกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงองคการ
ไปสูสิ่งที่ดีขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานองคประกอบสมรรถนะสวนบุคคล
ควรใหความสําคัญและพัฒนาในทักษะเกี่ยวกับ
ความกระตือรือรนทีจ่ ะทํางานใหสาํ เร็จ การใหความ

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สิทธิพงศ นกแอนหมาน และคณะ

สําคัญเรื่องความเจริญกาวหนาและการแสวงหา
โอกาสทีด่ ี มีการศึกษาคนควาหาความรู ติดตามองคความรูใหม ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอยูเสมอ เปน
ผูมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยาง สนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร
ใหเกิดความรับผิดชอบตองานที่รับมอบหมายได
รวมถึงสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยแก
ป ญ หาให แ ก ผู  ร  ว มงานและผู  ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี
เทคนิคในการทํางานรวมกันกับผูบริหารอื่น ๆ ครู
นักเรียน ผูป กครอง ชุมชน ภาครัฐ และหนวยงานใน
การพัฒนาวิทยาลัย เพือ่ ใหเปนผูบ ริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิผล เปนที่ศรัทธาของผู
ใตบังคับบัญชา และชุมชน
2. องคประกอบสมรรถนะดานวิชาชีพ ควร
ให ค วามสํ า คั ญ และพั ฒ นาในทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การ
สนับสนุนใหใชขอมูลการวิเคราะห วิจัยเพื่อคนหา
ความตองการของครู ผูเ รียน และชุมชน รวมถึงการ
สงเสริมความรวมมือของชุมชนและการมีสว นรวม
ในการสนั บ สนุ น ผู  บ ริ ห ารต อ งสามารถจั ด การ
องคการ โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสมและ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของตนเองให
เขากับกลุม เปนผูบริหารที่สามารถใชทักษะการ
สื่อสารและเทคนิคการมีมนุษยสัมพันธกับชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดที่สนับสนุนวิสัยทัศนของ
วิทยาลัย รวมถึงตองสามารถวิเคราะห สังเคราะห
และสรางองคความรูใ นการบริหารจัดการการศึกษา
ระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริม
การจัดการศึกษา และเปนผูท สี่ ามารถนําความรูค วาม
เขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการ
ศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา เพือ่ ให
เปนผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ มี
ประสิทธิผล
3. องคประกอบสมรรถนะดานการบริหาร
จัดการ ของผูบริหารผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ควรใหความสําคัญและพัฒนาในทักษะ
เกีย่ วกับการนําองคความรูม าใชในการพัฒนางานใน
หน า ที่ อ ย า งต อ เนื่ อ ง จั ด ให มี ก ารนิ เ ทศสํ า หรั บ
บุคลากรใหม มีวิธีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
โดยการสรางความเขาใจกับผูรวมงานและใหมี
สวนรวมทุกขั้นตอน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยไมรอคอยโอกาส เปนผูที่
เขาใจหลักการของการจัดการองคการ การใหงบประมาณ การใชทรัพยากร การเงิน การจัดการ และ
การใชเทคโนโลยี มีการกําหนดกลยุทธอื่นเพื่อโยง
ถึงธุรกิจ ศาสนา การเมือง และการบริหารองคการ
ในการสนับสนุนวิสัยทัศนวิทยาลัย ผูบริหารตองมี
ความรูพ ื้นฐานดานกระบวนการและกฎหมาย เพื่อ
การคัดเลือกบุคลากร และการเรียนรูกฎระเบียบใน
การปฏิบัติ การสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
เพื่อใหเปนผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มี
ประสิทธิผล
4. องคประกอบสมรรถนะดานการบังคับ
บัญชา ของผูบริหารผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ควรใหความสําคัญและพัฒนาในทักษะ
เกี่ยวกับการใชเกณฑการประเมินในการตัดสินการ
ทํางาน ตองมีสว นรวมในการเจรจารวมแกปญ
 หาขอ
ขัดแยง สามารถควบคุม สังเกตการณ การทํางานของ
บุคลากรได การกระตุน ใหผอู นื่ มีความคิดเห็นไปใน
ทางเดียวกัน เปนผูที่มีความเด็ดขาดในการพิจารณา
ในทุก ๆ เรือ่ ง ผูบ ริหารตองมีการมอบหมายงานอยาง
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มีประสิทธิภาพ เนนการทํางานเปนทีม รวมถึงตอง
สามารถชักจูง หรือมอบภารกิจใหผูใตบังคับบัญชา
ทํางานรวมกันได สามารถระบุหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของบุคคลากรได และสื่อสารใหผูรวมงานทราบถึง
ความตองการสําหรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ
มีความสามารถในการใชคน จูงใจคน โนมนาวคน
ให เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เพื่ อ ให เ ป น ผู 
บริ ห ารสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ มี
ประสิทธิผล และเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
5. องคประกอบสมรรถนะดานภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรให
ความสํ า คั ญ และพั ฒ นาในทั ก ษะเกี่ ย วกั บ ความ
สามารถในการสรางศรัทธาใหกบั บุคลากรทัง้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของวิทยาลัย เปนผูท ปี่ ฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบ ริหารสถานศึกษา รวมถึงมีความยุตธิ รรม
ความยึดมั่น และความเคารพตอความแตกตางของ
แตละคน สามารถตัดสินใจและใชความเปนผูนํา
อยางเหมาะสม และมีความสุขุมเยือกเย็น และมีสติ
แมจะอยูภายใตภาวะวิกฤต เพื่อใหเปนผูบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิผล สามารถ
นําชุมชนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. องค ป ระกอบสมรรถนะด า นการ
วิเคราะหและการตัดสินใจของผูบ ริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ควรใหความสําคัญและพัฒนาใน
ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น การผสมผสาน
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบการสอน รวมถึ ง
สนับสนุนใหหาทรัพยากร นวัตกรรมใหม ๆ เพือ่ การ
ทําวิจัยหรือวิธีสมัยใหมเพื่อสงเสริมระบบการสอน

จัดสรรทรัพยากรการเงินเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนา และการตรวจสอบโครงการ ผูบริหารตอง
สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี
และมีการคิดในมุมกวาง คนหาขอมูล รวบรวมขอมูล
ตาง ๆ กอนทําความเขาใจสถานการณในเชิงกวาง
และเชิงลึก เพือ่ ใหเปนผูบ ริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิผล
7. ควรนําตัวบงชี้สมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ไปใช เ ป น ตั ว บ ง ชี้
สมรรถนะของผู  บ ริ ห ารที่ ผ  า นการพั ฒ นาจนมี
คุณภาพไปใชเปนแนวทางในการฝกอบรมเตรียม
บุคลากรเขาสูตําแหนงทางการบริหารสถานศึกษา
และวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และใชเปนแบบประเมินภาวะผูนําของ
ผูบริหารในสถานศึกษา
8. ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกีย่ วของสามารถนําตัวบงชีส้ มรรถนะของผูบ ริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาไปใชเปนแนวทางในการ
เพิม่ เติมองคความรูใ นสมรรถนะดานตาง ๆ ซึง่ จะได
องคความรูใหมที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
ทางการบริหารสถานศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกตาง
ของสมรรถนะผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประเภทวิชาของ
สถานศึ ก ษา เช น วิ ท ยาลั ย การอาชี พ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ
2. ควรศึ ก ษาองค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษา

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สิทธิพงศ นกแอนหมาน และคณะ
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สังกัดอื่น ๆ เชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
เปนตน
การอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
3. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสมรรถนะผู 
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