
การพฒันาสมรรถภาพของผูบ้รหิาร



รหสั 62561802040

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา บรหิารการศกึษา รุน่ 22

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

สบิเอกธนากร  ศรปีระเสรฐิ

น ำเสนอโดย



ควำมหมำยสมรรถภำพ

ควำมหมำยสมรรถภำพของผู้บริหำร

องค์ประกอบกำรพัฒนำสมรรถภำพของผู้บรหิำร

ศักยภำพในกำรเปลี่ยนแปลง

ศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำ

กำรมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ควำมเฉยีบคมทำงกำรบรหิำร

กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ/กำรติดต่อสื่อสำร

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่ำงงำนวิจัย

เอกสำรอ้ำงอิง



ควำมหมำยสมรรถภำพ

รำชบัณฑิตยสถำน (25522:773) ซึ่งมำจำก Competency คือ ควำมสำมำรถ 

กุ๊ด (Good.1973:121) คือ เป็นควำมสำมำรถในกำรประยุกต์หลักกำรและ
เทคนิควิธีกำรในสำขำวิชำนั้นๆ ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ท่ีปฏิบัติจริง

สรุปได้ว่ำ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์หลักำรและเทคนิควิธีกำรใน
สำขำวิชำนั้นๆ ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปฏิบัติจริงรวมถึงเจตคติ ควำมเข้ำใจ 
ทักษะ และพฤติกรรมของผู้บริหำรท่ียจะเอ้ืออ ำนวยต่อควำมส ำเร็จในกำร

ด ำเนินงำนขององค์กำร



ควำมหมำยสมรรถภำพของผู้บริหำร

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (2528:397) สมรรถภำพของ
ผู้บริหำร คือ พฤติกรรมกำรบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ

บำร์นำร์ด (Barnad, อ้ำงในบัญชำ อ้ึงสกุล 2545 : 23-26) 
สมรรถภำพของผู้บริหำรและผู้น ำท่ีก่อให้เกิดควำมร่วมมืออัน

มั่นคงน ำหน่วยงำนไปสู่กำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญต้องมีประสิทธิผล 
และประสิทธิภำพ

สรุปได้ว่ำ ควรมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้ำงไกลน ำไปสู่ควำมเปล่ียนแปลง โดย
ใช้ศักยภำพของบุคลำกำรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ตรง

กับวิสัยทัศน์ขององค์กำร



องค์ประกอบกำรพัฒนำสมรรถภำพของผู้บริหำร

นพรัตน์ ศรีรำตรี, 2543:2522

1.มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
2.มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
3.มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี
4.มีนิสัยรักำรท ำงำน
5.มีควำมยืดหยุ่น
6.มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
7.มีควำมเป็นผู้น ำ



องค์ประกอบกำรพัฒนำสมรรถภำพของผู้บริหำร

ประกอบ คุณำรักษ์, 2543: 8-12

1.มีวิสัยทัศที่ดี
2.มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
3.อดทนต่อควำมเสี่ยง
4.มีควำมไว้วำงได้
5.มีควำมเชื่อมั่นสูง
6.มีภำวะผู้น ำ สร้ำงคน สร้ำงทีม
7.มีควำมกล้ำ
8.มีกำรติดต่อสื่อสำร



องค์ประกอบกำรพัฒนำสมรรถภำพของผู้บริหำร

ภำวิดำ ธำรำศรีสุทธิ (2543 : 218-222)

1.จะต้องมีควำมรู้
2.จะต้องมีควำมทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์
3.จะต้องมีประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำ
4.จะต้องเข้ำใจปัญหำกำรศึกษำ
5.จะต้องเข้ำใจเร่ืองกำรจัดกำร
6.จะต้องมีระบบควำมคิด
7.จะต้องมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์
8.จะต้องรู้จักสื่อสำร

9.จะต้องกล้ำตัดสินใจ
10.จะต้องรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืน
11.จะต้องมีจรรยำธรรมพื้นฐำน
12.จะต้องมีควำมทนทำนต่อเน่ือง
13.จะต้องสร้ำงคน
14.จะต้องมีบูรณำกำรและปฏิสัมพันธ์
15.จะต้องเป็นผู้ตำมได้



เท้ือน  ทองแก้ว (2545 : 35-41)

ควำมสำมำรถพัฒนำวิสัยทัศน์ท่ีเกิดจำกกำรผสมผสำน
เป้ำหมำยส ำคัญของชำติ โครงกำร และกิจกรรมท่ีมีกำรจัดล ำดับ
ก่อนหลังตำมค่ำนิยมและปัจจัยอ่ืนๆ และวัสิยทัศน์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ให้เกิดผลส ำเร็จ

1.กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง
2.มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และใช้นวัตกรรม
3.ตระหนักถึงผลกระทบจำกภำยนอก
4.มีควำมยืดหยุ่น
5.ปรับเปบล่ียนได้
6.จูงใจใฝ่บริกำร
7.กำรคิดเชิงกุลยุทธ์
8.วิสัยทัศน์

ศักยภำพในกำรเปลี่ยนแปลง



ศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำ

เท้ือน  ทองแก้ว (2545 : 35-41)

ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดยุทธ์ศำสตร์เพื่อใช้ศักยภำพ
ของบุคลำกรและเส่งเสริมมำตรฐำนจริยธรรมใหต้รงกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร

1.กำรบริหำรควำมขัดแย้ง
2.ตระหนักในคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
3.ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีจิตใจเป็นสำธำรณะ
4.สร้ำงทีมงำน
5.กำรมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์
6.จูงใจใฝ่บริกำร
7.กำรคิดเชิงกุลยุทธ์
8.วิสัยทัศน์



กำรมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ

เท้ือน  ทองแก้ว (2545 : 35-41)

ควำมสำมำรถท่ีมุ่งมั่นในควำมรับผิดชอบและ
ปรับเปล่ียนอย่ำงต่อเน่ือง ช่วยตัดสินใจได้ตำมเวลำและ
มีประสิทธิภำพ

1.ควำมรับผิดชอบ
2.กำรใช้บริกำร จัดล ำดับก่อนหลังเพ่ือตอน     
สนองต่อแรงกดดันและกำรเปล่ียนแปลง

3.กำรตัดสินใจท่ีดี
4.กำรริเร่ิมท ำงำนท่ีเส่ียงเพ่ือผลส ำเร็จ
5.กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
6.เทคนิคที่เช่ือถือได้



ควำมเฉียบคมทำงกำรบริหำร

เทื้อน  ทองแก้ว (2545 : 35-41)

ควำมสำมำรถในกำรรับและบริหำรคน กำรเงิน
วัสดุอุปกรณ์และทรัพยำกรข้อมูลในลักษณะท่ีได้รับ
กำรยอมรับจำกสำธำรณะและเกิดควำมส ำเร็จตำม
ภำรกิจขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีส ำหรับกำร
ตัดสินใจ

1.กำรบริกำรกำรเงินและกำรคลัง
2.กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
3.กำรบริหำรเทคโนโลยี



กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ/กำรติดต่อสื่อสำร

เทื้อน  ทองแก้ว (2545 : 35-41)

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยให้แนวทำง
ข้อเท็จจริงทีเ่ช่ือถือได้ มีกำรเจรจำทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร และพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำชีพ
ให้กว้ำงขวำงไปสู่องค์กรอ่ืนๆได้

1.กำรใข้อิทธิพล/เจรจำต่อรองและ
ควำมเห็นพ้อง

2.กำรใช้ทักษะสื่อกำรระหว่ำงบุคคล
3.ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยวำจำ
4.กำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงพันธมิตร
5.กำรเข้ำใจกำรเมืองของแต่ละองค์กร



กำรพัฒนำสมรรถภำพของผู้บริหำร

ควรมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้ำงไกลน ำไปสู่ควำมเปล่ียนแปลง 
โดยใช้ศักยพภำพของบุคลำกรและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ขจัดควำมขัดแย้ง
ด้วยวิธีกำรประนีประนอมส่งผลกระทบค่อกำรบริกำรให้มำก
ท่ีสุด สร้ำงทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ มุ่งมั่นให้ควำมรับผิดชอล 
มีกำรตัดสินใจท่ีดี มีเทคนิคท่ีประยุกต์ให้ได้อย่ำงเหมำะสม มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร งำน
งบประมำณ งำนบุคคลและงำนบริหำรทั่วไปอย่ำงเฉียบคม มี
วิธีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรให้ข้อเท็จจริงท่ีเชื่อถือได้ มี
ควำมสำมำรถกับบุคคลและกลุ่มทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิผล



1.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ไพฑูรย์ มีวรีะสม (2547 : 68-69) ได้วจัิยเร่ือง สมรรถภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือการปฏิรูปโรงเรียน ในสังกดักรุงเทพมหานคร



ตอนท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีการศึกษาวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมาก
ท่ีสุดโดยมีประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง ปัจจุบนัน้อยกว่า 5 ปี และเป็นผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาด
กลางมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 2 ระดับ สมรรถภาพของผู ้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปฏิรูปโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

1.ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง พบวา่ ระดบัสมรรถภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบั
มาก มีประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความมัน่คงและมุ่งมัน่ทาํงานใหส้าํเร็จ และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ

2.ศกัยภาพในการเป็นผุน้าํพบวา่ ระดบัสมรรถภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก                            
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการปฏิบติัคนในลกัษณะท่ีดีงามและมีมารยาทต่อบุคคลอ่ืน และประเด็นท่ีมี                            
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในลกัษณะสร้างสรรค์

3.การมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ พบว่า สมรรถภาพของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก มีประเด็นค่าเฉล่ีย
สูงสุด  คือ รู้จกัใชโ้อกาสในการพฒันางาน และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีความเขา้ใจและรู้จกั
ประยกุตใ์ชว้ธีิการท่ีเหมาะสม กาํหนดกฏเกณฑแ์ละนโยบายท่ีสมัพนัธ์กบัผูเ้ช่ียวชาญกาํหนด

ไพฑรูย์ มีวีระสม (2547 : 68-69)
ผลการวิจัย



4.ความเฉียบคมทางการบริหาร พบวา่ ระดบั
สมรรถภาพผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก มีประเดน็ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นาํ
หลกัคุณธรรมมาใชพ้ฒันาคดัเลือกจดัลกัษณะงาน ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ ประเมินความตอ้งการปัจจุบนัและอนาคตตามเป้หมาย
ขององคก์รและงบประมาณท่ีแทจ้ริง

5.การสร้างความเขา้ใจ/ติดต่อส่ือสาร ระดบั
สมรรถภาพของผูบ้ริหารอยุใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เปิดโอกาส
ใหมี้การแลกเปล่ียนความคิด การส่ือการระบบเปิด และค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ สร้างบรรยากาศเพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือและสถานการณ์แบบ
ชนะ - ชนะ

ไพฑรูย์ มีวีระสม (2547 : 68-69)
ผลการวิจัย



2.งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง

อรศิริ  มานะกล้า (2547 : 116-120) 
ได้วจิยัเร่ือง สมรรถภาพในการเป็นผู้น าของผู้บริหาร                      

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวดัระนอง



ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 10 ดา้น เรียงลาํดบั ดงัน้ี 
1.ความเอ้ืออาทร
2.ดา้นการมีส่วนร่วม
3.ดา้นการมุ่งผลงาน
4.ดา้นประสิทธิภาพ
5.ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย
6.ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
7.ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน
8.ดา้นการแกปั้ญหา
9.ดา้นการตดัสินใจ
10.ดา้นการขจดัความลาํเอียง

อรศิริ  มานะกล้า (2547 : 116-120) 
ผลการวิจัย



เม่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพในการเป็นผูน้ําของ
ผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูจาํแนกตามตวัแปร 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและระยะเวลาท่ีครูปฏิบัติงาน 
พบวา่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันในบางด้าน ซ่ึงเป็นตาม
สมมุติฐานบางส่วนเท่านั้น

อรศิริ  มานะกล้า (2547 : 116-120) 
ผลการวิจัย



ตัวอย่าง
การพฒันาสมรรถภาพของผู้บริหาร



วตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ เพื่อศึกษาสมรรถภาพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพื่อการปฏิรูปโรงเรียนในสังกดั กทม. ใน 5 ดา้น 
คือ

1.ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง
2.ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ
3.การมุ่งไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ
4.ความเฉียบคมทางการบริหาร
5.การสร้างความเขา้ใจและการติดต่อส่ือสาร

การพฒันาสมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือการปฏิรูปโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร

ไพฑรูย์ มีวรีะสม (2547)



1 .ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจั ย  เ ป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กทม . 
ประจ าปีงบประมาณ 2546 จ านวน 
431 คน ในการวิจั ย ใ ช้ประชากร
ทั้งหมด

ขอบเขตกำรวิจัย



2.การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาสมรรถภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือปฏิรูปโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 ด้าน 
ตามเกณฑ์ของ  เทื้อน  ทองแก้ว (2545 : 35-41) ดงันี้

2.1 ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง
2.2 ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ
2.3 การมุ่งไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ
2.4 ความเฉียบคมทางการบริหาร
2.5 การสร้างความเขา้ใจและการติดต่อส่ือสาร

ขอบเขตกำรวิจัย



ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด 
กทม.มีสรรถภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือกำร
ปฏิรูปโรงเรียนในสังกัด กทม. ในภำพรวมในระดับมำก 
ทั้ง 5 ด้ำน โดยเรียงล ำดับดังน้ี

1.ด้ำนศักยภำพในกำรเป็นผูน้ ำ

2.ด้ำนกำรมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ

3.ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจติดต่อสือ่สำร

4.ด้ำนศักยภำพในกำรเปลี่ยนแปลง

5.ด้ำนควำมเฉียบคมทำด้ำนกำรบริหำร



ผลกำรวิจัย เร่ืองท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละ
ด้ำนได้แก่

1.ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีดีงำมและมีมำรยำทท่ีดีต่อ
บุคคลอ่ืน

2.รู้จักใช้โอกำสในกำรพัฒนำงำน

3.เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและ
ส่งเสริมบรรยำกำศของกำรสื่อสำรระบบเปิด

4.มีควำมมั่นคงและมุ่งมั่นท่ีจะท ำงำนให้ส ำเร็จ

5.น ำหลักคุณธรรมมำใช้พัฒนำคัดเลือกและกำร
จัดลักษณะงำนท่ีหลำกหลำย



ข้อเสนอแนะ

1.ควรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำท่ีมี
ต่อสมรรถภำพเพ่ือกำรปฏิรูปโรงเรียนของผู้บริหำร
ในสังกัด กทม.

2.ควรศึกษำเปรียบเทียบสมรรถภำพของผู้บริหำร 
รร.                           สังกัด กทม. กับ ผู้บริหำร
ในสังกัดอื่นๆ หรือเอกชน

3.ควรศึกษำรูปแบบกำรเพ่ิมสรรถภำพทำงด้ำน IT
ในผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด กทม.

4.ควรศึกษำสมรรถภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ                              
ในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ
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