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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 
2)	ศกึษาระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน	 และ	 3)	 วิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 ข้าราชการครูของสถานศึกษาสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	 จ�านวน	341	คน	 ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยัมีคา่ความตรง 
ด้านเนือ้หาระหว่าง	 0.67	 ถึง	 1.00	 มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามด้านสมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศึกษา	 เท่ากบั	 0.97	 และด้านประสิทธิผลของโรงเรียน	 เท่ากบั	 0.95	 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหา 
คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน
	 ผลการวิจยัพบวา่
	 1.	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย 
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิการบริการท่ีดี	 การพฒันาตนเองการท�างานเป็นทีมการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

การสื่อสารและการจงูใจการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและการมีวิสยัทศัน์
	 2.	ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	นกัเรียน 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	 การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความพึงพอใจใน 

การท�างานของครูและความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม
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	 3.	 สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 การสื่อสารและการจูงใจ	 (X
6
)	 

การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	(X
5
)	การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	(X

7
)	การพฒันาตนเอง	(X

3
)	และการมี

วิสยัทศัน์	(X
8
)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	(						)	โดยสามารถร่วมกนัท�านาย 

ได้ร้อยละ	52.70	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ									=	1.20	+ 
0.22	(X

6
)	+	0.15	(X

5
)	+	0.13	(X

7
)	+	0.13	(X

3
)	+	0.10	(X

8
)

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	ประสทิธิผลของโรงเรียน	มธัยมศกึษา

 
ABSTRACT

	 The	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	school	administrators'	competencies;	 
2)	 study	 the	 level	 of	 school	 effectiveness;	 and	 3)	 analyze	 the	 school	 administrators'	 
competencies	affecting	school	effectiveness.	The	samples	were	341	teacher	civil	servants	
in	schools	under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	10,	derived	by	proportional	
stratified	random	sampling.	The	research	instrument	was	a	questionnaire	constructed	by	the	
researcher	with	the	content	validity	between	0.67-1.00,	and	the	internal	coefficients	were	
0.97	for	school	administrators'	competencies	and	0.95	for	school	effectiveness.	Data	were	
analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	stepwise	multiple	regression.
 The findings of this research were as follows: 
	 1)	Overall	 and	 in	 specific	 aspects,	 school	 administrators'	 competencies	were	at	 
a	high	level.	These	aspects	were	achievement	motivation,	service	mind,	self-development,	
teamwork,	 analytical	 and	 synthetic	 thinking,	 communication	 and	motivation,	 personnel	 
development,	and	visioning.
	 2)	Overall	and	in	specific	aspects,	the	school	effectiveness	of	was	at	the	high	level.	
These	aspects	were	students	with	high	learning	achievement,	effective	resource	allocation,	
creating	teachers’	job	satisfaction,	and	capabilities	to	gain	environmental	adaptability.
	 3)	School	administrators'	competencies	in	aspects	of	communication	and	motivation	
(X

6
),	analytical	and	synthetic	 thinking	(X

5
),	personnel	development	(X

7
),	self-development	

(X
3
),	 and	visioning	 (X

8
)	 together	predicted	 the	 level	of	 school	effectiveness	 (	 	 	 	 	 )	 at	 the	 

percentage	of	52.70	with	statistical	significance	level	of	.05.		The	regression	equation	was 
									=	1.20	+	0.22	(X

6
)	+	0.15	(X

5
)	+	0.13	(X

7
)	+	0.13	(X

3
)+	0.10	(X

8
).
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
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level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
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บทน�า
	 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการสร้างคนสร้างสงัคมและสร้างชาติเป็นกลไกหลกัใน 
การพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่ ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่าง 
เป็นสขุ	ทา่มกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี	 21	และการสร้างคณุภาพ 
การศึกษาท่ีดี ต้องมาจากการบริหารสถานศึกษาทีดีและมีคุณภาพผู้ บ ริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีหน้าท่ีในการวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษารับผิดชอบและตดัสินใจ 
ในการบริหารงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ เรียน	 และชุมชน 
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้กับทุกคนในสถานศึกษา	 ดังท่ี	 จิระ	 งอกศิลป์	 (2550:	 4) 
กล่าวว่า	 สมรรถนะ	 (competency)	 เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีน�ามาเป็นพืน้ฐานจัดท�าระบบหรือ
วางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย 
ในการด�าเนินงานขององค์กรและน�ามาใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัมนชนก	พุม่เพชร์	(2559:	10)	ได้สรุปวา่	ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของสถานศกึษา
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ 
ในการด�าเนินการบริหารงานคือ	สมรรถนะของบริหาร
	 สมรรถนะมีความส�าคญัในการบริหารจดัการในทกุ	 ๆ	หน่วยงาน	ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน	 
โดยเฉพาะสถานศึกษามีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการท่ีจะพัฒนาคนให้เป็นก�าลังส�าคัญ 
ของประเทศในการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเศรษฐกิจ	ดงัท่ี	พรพิศ	อินทะสรุะ	(2551:	16)	กลา่วถงึ 
ความส�าคัญของสมรรถนะไว้ว่า	 สมรรถนะมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานในโลกปัจจุบันนีเ้อง
องค์การทกุแหง่จงึต้องมีวิธีวดัหรือประเมินสมรรถนะของผู้ปฏิบตัิงานโดยเฉพาะคณุภาพของผู้บริหาร 
สถานศึกษา	 เน่ืองจากระดับสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งท่ีจะชีว้ัดคุณภาพของ 
สถานศกึษาได้วา่ผู้บริหารมีความสามารถมากน้อยเพียงใดในการบริหารจดัการสถานศกึษาของตนเอง	
ท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือไม่	 ขึน้อยู่กบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นส�าคญั	 ดงัท่ียวุดี		 
จิตตโสภา	(2557:	57)	ได้กลา่ววา่	สมรรถนะมีความส�าคญัตอ่การปฏิบตังิานของบคุลากร	และองค์กร 
เป็นอย่างมาก	 เพราะสมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ ปฏิบัติงาน	 สมรรถนะจึงมีความส�าคัญต่อ 
การปฏิบตัิงานสามารถน�ามาคดัสรรบคุคลท่ีมีลกัษณะดีทัง้ความสามารถและทกัษะรวมถงึพฤติกรรม 
ท่ีเหมาะสมกับงานเข้าไปปฏิบตัิงานให้ส�าเร็จบรรลเุป้าหมายอย่างแท้จริง	 สมรรถนะจึงเป็นปัจจยั 
ในการท�างานท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้แก่องค์การ	โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์	 เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัชว่ยให้พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือให้ 
สง่ผลไปสูก่ารพฒันาองค์การให้ประสบความส�าเร็จตอ่ไป	ทัง้นี	้ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา	 (2552:	 46-48)	 ได้ก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับสายผู้ บริหาร	 
โดยจ�าแนกออกเป็น	2	ประเภท	คือ	สมรรถนะหลกั	ประกอบด้วย	1)	การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ		2)	การบริการท่ีดี	 

3)	 การพัฒนาตนเอง	 และ	 4)	 การท�างานเป็นทีมและสมรรถนะประจ�าสายงาน	 ประกอบด้วย	 
1)	 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 2)	 การสื่อสารและการจงูใจ	 3)	 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	และ	 
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4)	 การมีวิสัยทัศน์	 ซึ่งจะเห็นว่าสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีแสดงถึง 
ความสามารถในการด�าเนินงานตา่ง	ๆ 	ของสถานศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิผลมากน้อยเพียงใด	ในการน�า
ไปสูก่ารพฒันาของสถานศกึษา
	 นอกจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาแล้ว 
ผลส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์เป็นเป้าหมายส�าคญัท่ีผู้บริหารต้องท�าเพ่ือพฒันาสถานศกึษาของตนเอง	 
ดงัท่ี	สญุาณี	ฉิมอ�่า	(2550:	26)	ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผล	เป็นการน�าความรู้ความสามารถมาด�าเนินการ 
ให้เกิดองค์การหรือสถานศกึษานัน้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้ตัง้ไว้	 ประสิทธิผลนัน้จะแบ่งออกเป็น	 
2	 ด้าน	 คือ	ประสิทธิผลของบคุคลและประสิทธิผลขององค์การ	สอดคล้องกบัอาทิตยา	ศกนุะสิงห์	 
(2552:	 30)	 กล่าวว่า	 ประสิทธิผลเป็นความสามารถในการด�าเนินงานขององค์การ	 เพ่ือให้เกิดผล
ส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ	 รวมไปถงึความพงึพอใจของบคุลากร 
ในองค์การด้วย
	 จากท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นว่า	 ผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะนัน้	 เป็นผู้ ท่ีสามารถบริหารและพฒันา
องค์กรได้อยา่งมีคณุภาพ	น�าไปสูค่วามส�าเร็จ	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจงึควรพฒันาทกัษะ	เพ่ิมพนู
ความรู้	เจตคตท่ีิดี	มีความเป็นผู้น�าท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะท�าให้การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเกิดประสทิธิภาพ	
ประสิทธิผล	สามารถจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญัได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความก้าวหน้า 
ตอ่การจดัการศกึษา
	 จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 
เขต	 10	 ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน	 O-NET	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 ของชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี	3	มีคะแนนเฉลีย่ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา	ร้อยละ	40.30	และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	6	 
มีคะแนนเฉลี่ยระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา	 ร้อยละ	35.36	และสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	จ�านวน	60	โรงเรียนได้ผา่นการประเมินคณุภาพภายนอกของส�านกังาน
รับรองมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา	 (สมศ.)	 รอบสาม	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาปรากฏว่า	 ตวับ่งชีท่ี้	 5	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน	 อยู่ในระดบัคณุภาพดี	 

ร้อยละ	 10.00	 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้	 ร้อยละ	 40.00	 และอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง	 
ร้อยละ	 50.00	 จะเห็นได้ว่าจากผลการประเมินไม่มีโรงเรียนใดท่ีได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบั
ดีมาก	แสดงให้เห็นว่าจดุท่ีควรพฒันาคือ	ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ให้มี 

การพฒันาย่ิงขึน้	จากผลสมัฤทธ์ิในการประเมินดงักลา่วแสดงให้เหน็วา่การจดัการศกึษาของโรงเรียน
ในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 มีปัญหาท่ีควรพัฒนาคือ	 ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้	ควรปรับปรุงและพฒันาการเรียนของนกัเรียนให้มีการพฒันา
เพ่ือส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานและการประเมินคณุภาพภายนอก 
ในครัง้ต่อไปมีคุณภาพท่ีสูงขึน้	 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนัน้เป็นประสิทธิผลจาก 

การบริหารสถานศกึษาท่ีส�าคญัในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน	 และเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการจดั 
การศกึษา	พฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้	 รวมถงึด้านสติปัญญา	ความรู้	 

ความสามารถ	คณุธรรม	และจริยธรรม	
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	 จากปัญหาข้างต้น	 ผู้ วิจัยในฐานะครูผู้ สอนในสถานศึกษา	 จึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	รวมทัง้เป็นแนวทางในการพฒันาสถานศกึษา	
และเสริมสร้างผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสทิธิผล	และจะเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีส�าคญัในการพฒันางานเพ่ือให้เกิดประสทิธิผลของโรงเรียน	
และเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนและการพฒันาประเทศตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา	เขต	10
	 2.	 เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	
เขต	10
	 3.	 เพ่ือศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10

ตวัแปรการวจิยั
 1.  ตัวแปรต้น คือ	 สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ตามเกณฑ์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	 (2552:	 46-48)	ประกอบด้วย	1)	การมุง่ผล
สมัฤทธ์ิ	2)	การบริการท่ีดี	3)	การพฒันาตนเอง	4)	การท�างานเป็นทีม	5)	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	
6)	การสื่อสารและการจงูใจ	7)	การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	และ	8)	การมีวิสยัทศัน์
 2.  ตัวแปรตาม	 คือ	ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ	Hoy	&	 Ferguson	 (1985)	
ประกอบด้วย	1)	นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	 2)	 การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3)	การสร้างความพงึพอใจในการท�างานของครู	และ		4)	ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม
	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้
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จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจยัในฐานะครูผู้สอนในสถานศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน รวมทัง้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และ
เสริมสร้างผู้ บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล และจะเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีสําคญัในการพฒันางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนและการพฒันาประเทศตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 10 

2. เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 

 3. เพ่ือศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
 
ตวัแปรการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (2552: 46-48) ประกอบด้วย 1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 2) การบริการท่ี
ดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจงูใจ7) 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและ8) การมีวิสยัทศัน์ 

2. ตัวแปรตามคือประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ Hoy & Ferguson (1985) 
ประกอบด้วย 1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 2) การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ3) การ
สร้างความพงึพอใจในการทํางานของครูและ4) ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
         ตวัแปรต้น            ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี  
3. การพฒันาตนเอง  
4. การทํางานเป็นทีม 
5. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
6. การสื่อสารและการจงูใจ  
7. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร  
8. การมีวิสยัทศัน์ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู              
2. การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ   
3. การสร้างความพงึพอใจในการทํางานของครู 
4. ความสามารถในการปรับตวัตอ่
สภาพแวดล้อม  
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สมมตฐิานการวจิยั
	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาประกอบด้วย	การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ	การบริการท่ีดี	การพฒันา
ตนเองการท�างานเป็นทีม	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	การสื่อสารและการจงูใจ	การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร	 การมีวิสยัทศัน์	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถงึ	คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	10	แสดงถงึการบรูณาการความรู้	
ทกัษะ	คณุลกัษณะสว่นบคุคล	ทัง้ด้านการบริหารจดัการและภาวะผู้น�า	ประยกุต์ใช้ในการบริหารและ
การปฏิบตังิานท�าให้สถานศกึษาสามารถด�าเนินการให้ลลุว่งไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้	ประกอบด้วย
  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง	 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้มีคณุภาพ	ถกูต้อง	ครบถ้วน	สมบรูณ์	มุ่งหวงัผลส�าเร็จของงานเป็นหลกั	 โดยมีการก�าหนด
เป้าหมายวตัถปุระสงค์อย่างชดัเจน	 มีการจดัการทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	 มีการพฒันา 
ผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองมีการแก้ปัญหาและมีความรับผิดชอบในการบริหารงานให้ได้ 
ผลส�าเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้อยา่งเป็นระบบ
  1.2  การบริการที่ด	ีหมายถงึ	ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความตัง้ใจท่ีจะอ�านวยความสะดวก	
ช่วยเหลือเกือ้กลู	ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการทัง้ภายในและภายนอกองค์การด้วยความ
รวดเร็ว	 ถกูต้อง	 เกิดความพงึพอใจ	ประทบัใจ	 และมีการน�าข้อมลูจากการศกึษาความต้องการของ 
ผู้ รับบริการมาปรับปรุงและพฒันาระบบการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ
  1.3  การพัฒนาตนเอง	 หมายถึง	 ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงตนเองให้มี 
ศกัยภาพ	 เพ่ิมพนูความรู้	 ทกัษะความช�านาญ	ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน	 การศึกษา	 ค้นคว้า	
หาความรู้	และมีความสามารถในการปฏิบตังิานท่ีตนรับผิดชอบอยา่งมีประสทิธิภาพ	มีความสามารถ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือน�าไปใช้ 
พฒันางาน
  1.4 การท�างานเป็นทมี	หมายถงึ	ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความสามารถในการท�างาน
ร่วมกนั	 ร่วมมือกนัปฏิบตัิงานตามบทบาทและหน้าท่ีโดยมีวตัถปุระสงค์เดียวกนั	 แสดงบทบาทผู้น�า 
ผู้ตามมีขัน้ตอนในการท�างาน	 มีการประสานงานกนัในทีมโดยสมาชิกมีความสขุ	และมีความพอใจ 
ในการท�างาน
  1.5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง	 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ 
ในกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขา่วสาร	ความรู้	ความคดิ	ประสบการณ์	แนวนโยบายตา่ง	ๆ 
ความสามารถในการพดู	 เขียน	 โต้ตอบ	 ในโอกาสสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 เพ่ือเป็นการโน้มน้าวและจงูใจ 
ให้ผู้ อ่ืนเหน็ด้วยและยอมรับ	เพ่ือบรรลจุดุหมายในการสื่อสารพฤตกิรรมความสามารถในการท�าความ
เข้าใจสิง่ตา่ง	ๆ 	พิจารณาความรู้ขา่วสาร	การวางแผนงานในความรับผิดชอบ	การหาเหตผุลเพ่ือสรุปก่อน
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ตดัสนิใจการแยกประเดน็เป็นสว่นยอ่ยตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด	สามารถรวบรวมสิง่ตา่ง	ๆ 	
จดัท�าอยา่งเป็นระบบ	เพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันางาน	รวมทัง้สามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวม
  1.6 การส่ือสารและการจูงใจ	 หมายถึง	 ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ 
ในกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขา่วสาร	ความรู้	ความคดิ	ประสบการณ์	แนวนโยบายตา่ง	ๆ 
ความสามารถในการพดู	 เขียน	 โต้ตอบ	 ในโอกาสสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 เพ่ือเป็นการโน้มน้าวและจงูใจ 
ให้ผู้ อ่ืนเหน็ด้วยและยอมรับ	เพ่ือบรรลจุดุหมายในการสื่อสาร
  1.7  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 หมายถึง	 ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรม 
ความสามารถในการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ 
เพ่ือนร่วมงานและผู้ เก่ียวข้อง	 มีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร	 มีการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	
สนบัสนนุและให้โอกาสผู้ ร่วมงานได้มีการพฒันางานในรูปแบบตา่ง	ๆ	
  1.8 การมีวิสัยทัศน์	 หมายถึง	 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการก�าหนด 
ทิศทางในการพฒันาองค์การท่ีเป็นรูปธรรมในอนาคต	 ท่ีมีทิศทางท่ีชดัเจนเป็นท่ียอมรับและเป็นไปได้
ในการปฏิบตัิ	มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการเม่ือสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไปได้
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน	 หมายถึง	 ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา	 สงักัด
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	ในการจดัการศกึษาได้ส�าเร็จด้วยดี	บรรลเุป้าหมาย	
หรือวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา	โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูและสามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคตทิางบวก	ซึง่เกิดจากประสทิธิภาพของผู้บริหาร	
ครูท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจดัการสถานศกึษา
  2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง	 ระดบัความรู้	 ความสามารถ
และทกัษะท่ีได้รับการพฒันามาจากการเรียนการสอน	ผลจากกระบวนการเรียน	การสอนอนัเกิดจาก 
การเรียนรู้	และความสามารถของนกัเรียนท่ีพฒันาดีขึน้	การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและสามารถวดัได้ 
โดยการแสดงออกมาทัง้	3	ด้าน	คือ	ด้านพทุธิพิสยั	ด้านจิตพิสยั	และด้านทกัษะพิสยั
  2.2 การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 หมายถึง	 การจดัสรรทรัพยากรเพ่ือ 
การจดัการศกึษา	เพ่ือให้การศกึษาบรรลตุามวตัถปุระสงค์	โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ดแูลจดัท�าการวางแผน
การใช้ทรัพยากร	ทัง้ด้านทรัพยากรคน	ทรัพยากรเงิน	ทรัพยากรวสัดอุปุกรณ์
  2.3  การสร้างความพึงพอใจในการท�างานของครู หมายถึง	 ความรู้สึกชอบ	 
ความพอใจ	 เต็มใจมีความสขุกบังานท่ีท�า	 การได้รับการตอบสนองจนท�าให้รู้สกึมีทศัคติท่ีดีต่องาน	 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเต็มก�าลังความสามารถ	 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ขององค์การ
  2.4  ความสามารถในการปรับตวัต่อสภาพแวดล้อม หมายถงึ	ความสามารถร่วมกนั
ในการพฒันา	ปรับตวั	ปรับเปลี่ยนการด�าเนินการบริหาร	 ด้านการเรียนการสอน	และการด�าเนินการ
ต่าง	 ๆ	 ท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาผู้ เรียน	 เพ่ือให้สถานศกึษามีการปรับตวัก้าวทนักบัสภาพแวดล้อม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสามารถอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ได้
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ
	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม	ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	(rating	scale)	การก�าหนดคา่คะแนน
ของแบบสอบถาม	ผู้ วิจยัได้ก�าหนดคา่คะแนนเป็น	 5	 ระดบั	ตามแนวคิดของ	 Likert	 โดยด�าเนินการ 
สร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร	 ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	 และพิจารณา 
เฉพาะข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item	Objective	 Congruence:	 IOC)	 เท่ากับ	
0.67	 และ	 1.00	 ได้ข้อกระทงค�าถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 41	 ข้อ 
และเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน	จ�านวน	22	ข้อ	จากนัน้หาคา่ความเท่ียงโดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิ
แอลฟา	(						-coefficient)	ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาเทา่กบั	
0.97	และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเทา่กบั	0.95

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	(descriptive	research)
ประชากร	ได้แก่	ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย	ครูในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
มธัยมศกึษา	เขต	10	ปีการศกึษา	2559		จ�าแนกตามท่ีตัง้ของจงัหวดั	ประกอบด้วย	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์	
จงัหวดัสมทุรสงคราม	จงัหวดัสมทุรสาคร	และจงัหวดัเพชรบรีุ	จ�านวน	2,963	คน
	 กลุม่ตวัอย่าง	 ได้แก่	 ครูในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	 
ในปีการศกึษา	2559	ซึง่ได้จากตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	608 
อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง
แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	(proportional	stratified	random	sampling)	กระจายตามท่ีตัง้ของจงัหวดั	
ประกอบด้วย	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์	 จงัหวดัสมทุรสงคราม	จงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัเพชรบรีุ 
ได้กลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	341	คน	ดงัปรากฏในตารางท่ี	1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
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ตอ่การพฒันาผู้ เรียน เพ่ือให้สถานศกึษามีการปรับตวัก้าวทนักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสามารถ
อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ได้ 
 
วธีิดาํเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 

ประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย ครูในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามท่ีตัง้ของจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัเพชรบรีุจํานวน 2,963 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 ในปี
การศกึษา 2559 ซึง่ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Krejcie & Morgan (1970: 608อ้างถึงใน 
สวุิมล ติรกานนัท์, 2557: 179-180) การกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้
ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) กระจายตามท่ีตัง้ของจงัหวดั ประกอบด้วย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน341 คนดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) การกําหนดค่าคะแนนของ
แบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้กําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั ตามแนวคิดของ Likert โดยดําเนินการสร้าง
เคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
ประจวบคีรีขนัธ์ 
สมทุรสงคราม 
สมทุรสาคร 
เพชรบรีุ 

772 
425 
669 

1,097 

89 
49 
77 

126 
รวม 2,963 341 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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	 แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิด	 ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมี	 3	 ตอน	 คือ	 
ตอนท่ี	1	สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ตอนท่ี	2	สอบถามเก่ียวกบั
ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	จ�าแนกตามตวัแปรต้น	องค์ประกอบ	8	ด้าน	มีข้อกระทงค�าถาม	
จ�านวน	41	ข้อและตอนท่ี	3	สอบถามเก่ียวกบัระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	จ�าแนกตามตวัแปรตาม	 
4	องค์ประกอบ	มีข้อกระทงค�าถามจ�านวน	22	ข้อดงัปรากฏในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2	จ�านวนข้อกระทงค�าถาม

9 

ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)เท่ากบั0.67 และ 1.00ได้ข้อกระทง
คําถามเก่ียวกบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 41 ข้อและเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
จํานวน 22 ข้อจากนัน้หาคา่ความเท่ียงโดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา(α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของ
แบบสอบถามสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.97 และค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม
ประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.95 

แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามตวัแปรต้น องค์ประกอบ 8 ด้าน มีข้อกระทงคําถาม จํานวน 41 ข้อ
และตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน จําแนกตามตวัแปรตาม 4 องค์ประกอบ มีข้อ
กระทงคําถามจํานวน22 ข้อดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2จํานวนข้อกระทงคําถาม 
 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา จาํนวน (ข้อ) 
1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 7 
2. การบริการท่ีดี 3 
3. การพฒันาตนเอง 6 
4. การทํางานเป็นทีม 6 
5. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 5 
6. การส่ือสารและการจงูใจ 5 
7. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 5 
8. การมีวิสยัทศัน์ 4 

รวม 41 
ประสิทธิผลของโรงเรียน จาํนวน (ข้อ) 

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 6 
2. การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  7 
3. การสร้างความพงึพอใจในการทํางานของครู 5 
4. ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม  4 

รวม 22 
 
 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 ผู้ วิจยัจดัส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 341	 ฉบบั	พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในโรงเรียน
ท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง	 ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน	 
341	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100
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 การวเิคราะห์ข้อมูล
	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์สมรรถนะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 )	 ส่วนเบ่ียงเบน
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11 

 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดั
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 4.13, S.D. = 0.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดย
เรียงลําดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดงันีก้ารพฒันาตนเองอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (X� = 4.29, S.D. = 0.42) 
รองลงมาคือ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (X�= 4.18, S.D. = 0.43) การบริการท่ีดี (X� = 4.18, S.D. = 0.52)การทํางาน
เป็นทีม(X� = 4.15, S.D. = 0.68) การวิสยัทศัน์ (X� = 4.12, S.D. = 0.55) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ (X� = 
4.06, S.D. = 0.52) การพฒันาศกัยภาพบคุลากร(X� = 4.03, S.D. = 0.51) และการส่ือสารและการจงูใจ  ( 
X�   = 4.02, S.D. = 0.50) ตามลําดบัปรากฏดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
    (n = 341) 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การพฒันาตนเอง   
4. การทํางานเป็นทีม 
5. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
6. การสื่อสารและการจงูใจ 
7. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
8. การมีวิสยัทศัน์ 

4.18 
4.18 
4.29 
4.15 
4.06 
4.02 
4.03 
4.12 

0.43 
0.52 
0.42 
0.68 
0.52 
0.50 
0.51 
0.55 
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รวม 4.13 0.41 มาก  
         
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
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ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 10
	 ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	 =	 4.16,	 S.D.	 =	 0.42)	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 
ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 เขต	 10	 อยู่ในระดบัมาก 
ทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อยดงันี	้ ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม 
อยูใ่นล�าดบัสงูสดุ	 (	 	 	 	 =	 4.22,	 S.D.	=	0.46)	 รองลงมา	 คือ	การสร้างความพงึพอใจในการท�างาน 
ของครู		(						=	4.19,	S.D.	=	0.50)	การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ	(						=	4.15,	S.D.	=	0.49)	
และนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	(					=	4.09,	S.D.	=	0.62)	ตามล�าดบั	ปรากฏดงัตารางท่ี	4
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ตารางที่ 4 คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังาน 
	 	 เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10

12 

 ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (X� = 4.16, S.D. = 0.42) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงลําดบัจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยดงันี ้ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อมอยู่ในลําดบัสงูสดุ (X�= 4.22, S.D. = 0.46) 
รองลงมา คือ การสร้างความ พงึพอใจในการทํางานของครู (X�= 4.19, S.D. = 0.50) การจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพ (X�= 4.15, S.D. = 0.49) และนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู (X�= 4.09, S.D. = 0.62) 
ตามลําดบัปรากฏดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
ตารางที่  4ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขต
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5
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7
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3
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	 ปรากฏดงัตารางท่ี	5
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การพฒันาตนเองการมีวิสยัทศัน์ สามารถร่วมทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 10ได้ร้อยละ52.70โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z����= 0.26 (Z6) + 0.18 (Z5) + 0.15 (Z7) + 0.13 (Z3) + 0.13 (Z8)  

  
ปรากฏดงัตารางท่ี5 
 
 
ตารางที่5 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
       (n = 341) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 5 31.33 6.27 74.64* .00 

Residual 335 28.12 0.08   
Total 340 59.46    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.20  0.17 7.05* .00 
การสื่อสารและการจงูใจ (X6) 0.22 0.26 0.05 4.31* .00 
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ (X5) 0.15 0.18 0.04 3.31* .00 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (X7) 0.13 0.15 0.05 2.42* .02 
การพฒันาตนเอง (X3) 0.13 0.13 0.05 2.70* .01 
การมีวิสยัทศัน์ (X8) 0.10 0.13 0.04 2.46* .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

R = 0.726  R2 = 0.527 SEE. = 0.520 
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ตารางที่ 5	 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
	 	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10
      

อภปิรายผล
	 ผลจากการวิจยัเร่ือง	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน	
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของ 
การวิจยัได้ดงันี ้
	 1.	จากผลการวิจยั	พบวา่ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 
การพฒันาตนเองอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 รองลงมา	 ได้แก่	 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิการบริการท่ีดี	 การท�างาน 

เป็นทีม	 การมีวิสยัทศัน์การวิเคราะห์และสงัเคราะห์การพฒันาศกัยภาพบุคลากร	 และการสื่อสาร 
และการจงูใจ	 ตามล�าดบั	 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคณุลกัษณะท่ีดี	 มีความรู้ความ
สามารถมีทกัษะในการพฒันาสถานศกึษา	และจดัการศกึษาให้บรรลผุลเป้าหมาย	การน�านโยบายไป
ปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพ	ประสทิธิผลของสถานศกึษา	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา	(2552:	46-48)	ได้ก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับสายผู้บริหาร	โดยจ�าแนก
เป็นสมรรถนะหลกั	 และสมรรถนะประจ�าสายงานซึง่สมรรถนะถือเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาการ
ท�างานของบคุคลากร	อีกทัง้ยงัน�าไปสูก่ารพฒันาองค์การตอ่ไปสอดคล้องกบัยวุดี		จิตตโสภา	(2557:	57)	 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 201838

ได้กล่าวว่า	 สมรรถนะ	 มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร	 และองค์กรเป็นอย่างมาก	 
เพราะสมรรถนะมีประโยชน์ตอ่ตวัผู้ปฏิบตังิาน	สมรรถนะจงึมีความส�าคญัตอ่การปฏิบตังิาน	สามารถ
น�ามาคดัสรรบุคคลท่ีมีลกัษณะดีทัง้ความสามารถและทกัษะ	 รวมถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังาน
เข้าไปปฏิบตัิงานให้ส�าเร็จบรรลเุป้าหมายอยา่งแท้จริง	 สมรรถนะจงึเป็นปัจจยัในการท�างานท่ีเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัให้แก่องค์กร		โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนษุย์	 เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัช่วยให้พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพฒันา
องค์กรให้ประสบความส�าเร็จตอ่ไป	สอดคล้องกบังานวิจยัของพศันิยา	โกยสกลุ	(2556:	115)	ได้ศกึษา
สมรรถนะของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคณุภาพสงักดักรุงเทพมหานคร
พบวา่	สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล�าดบัตามคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย	ดงันี	้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจงูใจ	
สมรรถนะด้านการพฒันาตนเอง	สมรรถนะด้านการมีวิสยัทศัน์	สมรรถนะด้านการบริการท่ีดี	สมรรถนะ
ด้านการท�างานเป็นทีม	สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์	สมรรถนะด้านการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร	 และสมรรถนะด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ	 ตามล�าดับ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภัทร 

ราชรักษ์,	นภาภรณ์		ยอดสนิ	และนภาเดช		บญุเชิดช	ู(2560:	43-64)	ได้ศกึษา	สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาสงักดัส�านกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	 เขต	 1	พบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	 สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	1	โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากและ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ	 มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	
รองลงมา	ได้แก่	การบริการท่ีดี	การท�างานเป็นทีมการพฒันาตนเอง	การคดิวิเคราะห์	และสงัเคราะห์	
การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร	การสื่อสารและการจงูใจ	และการมีวิสยัทศัน์ดงันัน้	แสดงให้เหน็วา่
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ ท่ีมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการท�างาน	 มี
ประสบการณ์	สามารถพฒันาสถานศกึษาในทกุ	 ๆ	 ด้าน	 ให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงตา่ง	 ๆ	 ท่ีเกิดขึน้	
พฒันาสถานศกึษาไปสูค่วามส�าเร็จตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของสถานศกึษา
	 2.	จากผลการวิจยั	พบวา่	ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา	 เขต	10	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกด้าน	 เรียงตามล�าดับดังนี	้ ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด	 
รองลงมา	 คือ	การสร้างความพงึพอใจในการท�างานของครูการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 ตามล�าดับ	 ทัง้นีเ้พราะประสิทธิผลเป็นสิ่งส�าคัญของ 

สถานศึกษา	 เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 โดยการน�าความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจดัการทัง้ทรัพยากรและบคุลากร	 เพ่ือให้เกิดผลส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
ท่ีวางไว้	 ดงัท่ี	 อลิษา	 สคุณุพนัธ์	 (2555:	 46)	 ได้กล่าวว่า	 ความส�าคญัของประสิทธิผล	 เป็นข้อมลู 
เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจในการบริหารองค์การของผู้บริหาร	 องค์การประสบความส�าเร็จอยู่รอด 
และมัน่คงขึน้อยูก่บัความมีประสทิธิผลขององค์การ	ถ้าองค์การสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์จะสามารถ 
ด�ารงอยู่ต่อไปได้	 ถ้าไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์องค์การ	 องค์การจะล่มสลายไปในท่ีสดุ	 ดงันัน้ 
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ความมีประสิทธิผลขององค์การจะช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ 
เพ่ือการบริหารจดัการได้ดีย่ิงขึน้	 สอดคล้องกบังานวิจยัของรังสิวฒิุ	 ป่าโสม	 (2556:	 99)	 ได้ศึกษา 
การบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ�าเภอองครักษ์	 สังกัดส�านักงานเขต 
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก	 พบว่า	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ�าเภอองครักษ์	 
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาจ�าแนกตามรายด้านและรายข้อพบว่า	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก 
ทุกด้าน	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด	 คือ	 ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน	 รองลงมาคือ	 ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ภายในโรงเรียน	 และด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด	 คือด้านความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของมนชนก	 พุ่มเพชร์	 (2559:	 88) 
ได้ศึกษากระบวนการบริหารของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	 เขต	 1	 พบว่า	 ประสิทธิผลของ 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียง
ล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย	อนัดบัแรก	 คือ	ความสามารถพฒันาทศันคติทางบวก	ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการผลิตและความสามารถในการปรับตัวตามล�าดับ 
ดงันัน้แสดงให้เห็นว่า	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายหลกัของสถานศึกษาท่ีผู้บริหาร 
ต้องวางแผนในการด�าเนินงานให้สอดคล้องและประสบผลส�าเร็จตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ	
มีการบริหารงานในทกุ	 ๆ	 	 ด้านของสถานศึกษาให้เกิดผลดี	 มีประสิทธิผล	 และก่อให้เกิดผลส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	
	 3.		 จากผลการวิจัยพบว่า	 สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย 
คือ	 1)	 การสื่อสารและการจงูใจ	 	 2)	 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 	 3)	 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	 
4)	 การพฒันาตนเอง	 และ	 5)	 การมีวิสยัทศัน์	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	และสามารถ
ร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	 
ร้อยละ	 52.70	 ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารสถานศึกษาผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถ 
ในการวางแผนการด�าเนินงาน	มีกระบวนการในการท�างาน	ตัง้แตก่ารจดัสรรบคุลากร	จดัสรรทรัพยากร	
การมอบหมายงาน	 การพฒันาความก้าวหน้า	 การให้บริการ	 การร่วมกันวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 
การก�าหนดเป้าหมายและวิสยัทศัน์ของโรงเรียน	 โดยข้าราชการครูในโรงเรียนมีสว่นร่วมในการพฒันา
โรงเรียน	 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมและสนบัสนนุในการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 เพ่ือก่อให้
เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน	การจดัสรรทรัพยากร 

ให้มีประสทิธิภาพ	สร้างความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของครู	และสามารถปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม 
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ได้อย่างเหมาะสม	 เพ่ือให้การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ในโรงเรียนมีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานในการปฏิรูปการศึกษา	 ซึ่งมีนโยบายส�าคญัใน 
การขบัเคลื่อนการศกึษา	 โดยโรงเรียนเป็นผู้ รับนโยบายและด�าเนินการให้ส�าเร็จลลุว่งไปด้วยดี	ตามท่ี
กระทรวงศกึษาธิการ	 (ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ	กระทรวงศกึษาธิการ,	2559:	2)	 ได้จดัท�า
แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ	ฉบบัท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	ส�าหรับเป็นเคร่ืองมือ 
ในการก�ากับทิศทางการปฏิบตัิงานของกระทรวงศึกษาธิการ	 และส่วนราชการ/หน่วยงานในสงักัด	
โดยได้น้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน	 เพ่ือ
สร้างผลผลติ	ผลลพัธ์ให้เกิดกบัผู้ เรียนได้อยา่งมีความสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศในชว่ง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	 ฉบบัท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 ซึง่ได้ระบสุาระส�าคญั 
เก่ียวกบัวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์	 ของกระทรวงศกึษาธิการ	 ท่ีสามารถตอบสนอง
ตอ่เป้าหมายของการพฒันาประเทศได้ทัง้มิติความมัน่คงมิติเศรษฐกิจ	 มิติสงัคม	และมิติการบริหาร
จดัการภาครัฐ	ได้อยา่งเป็นรูปธรรมโดยให้พิจารณาน�าแผนพฒันาการศกึษาฯ	ไปใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการจดัท�าแผนปฏิบตัริาชการ	ไปสูก่ารปฏิบตัใิห้บรรลเุป้าหมายตอ่ไป	สอดคล้องกบังานวิจยัของบรรล	ุ	 
ชินน�า้พอง	(2555:	116)	ได้ศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	โดยคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ตวัแปรสมรรถนะ
ของผู้ บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 สามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	
64.10	โดยคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรกับประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีความสมัพนัธ์กัน 
ในทางบวกสูงสุด	 และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีความสมัพนัธ์ทางบวกเป็นอนัดบัสดุท้าย
สอดคล้องกบังานวิจยัของนิภา	ใจทนั	(2554:	133-154)	ได้ศกึษา	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา
ท่ีสง่ผลตอ่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม	 เขต	 2	พบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	 เขต	2	 ซึง่ได้แก่	 การสื่อสารและการจงูใจ	
การพฒันาตนเอง	และการมีวิสยัทศัน์	สง่ผลตอ่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม	 เขต	 2	 โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ 
ร้อยละ	 51	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 สอดคล้องกับงานวิจยัของดนยพชัร์	 	 บุญญาธิ	 
(2556:	102)	ได้ศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	โดยสมรรถนะของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์	
ด้านการสือ่สารและจงูใจ	และด้านการบริการท่ีดี	สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 41

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	โดยภาพรวม	และสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	49 
อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคญัใน 
การขบัเคลื่อนสถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย	 ต้องมีการพฒันาตนเอง 
ทัง้ในด้านความรู้	 ความสามารถ	 ทกัษะ	 ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบุคลากรใน 
การปฏิบตังิานให้เกิดประสทิธิผลตอ่สถานศกึษาและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจดัการศกึษาตอ่ไป
	 4.	 จากผลการวิจยัพบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	เขต	10	ได้แก่
	 	 4.1	 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ	 ทัง้นีอ้าจเพราะผู้ บริหารยังไม่สามารถบริหารงานได้ส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ	 และยงัไม่สามารถแก้ปัญหาและรับผิดชอบในการบริหารงานรวมถึง 
ยังไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอาจเป็นเพราะสมรรถนะท่ี 
มุง่พฒันาความสามารถพฒันาศกัยภาพเฉพาะตวัของผู้บริหารเป็นสว่นใหญ่ซึง่อาจน�าไปสูก่ารพฒันา 
สถานศกึษาในด้านอ่ืน	 ๆ	ดงันัน้	 ผู้บริหารจึงควรมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน	 รวมทัง้จดัสรร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและด�าเนินงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย
อยา่งเป็นระบบ	และมุง่มัน่ในการพฒันาสถานศกึษาในทกุ	 ๆ	 ด้าน	สอดคล้องกบัดนย์พชัร์	บญุญาธิ 
(2556:	 113)	 ได้ท�าวิจยัเร่ือง	 สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สงักดั
ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม	 เขต	 2	 พบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารด้าน 
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิไม่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศกึษานครปฐม	เขต	2	แสดงให้เหน็วา่ผู้บริหารยงัไมส่ามารถบริหารจดัการทรัพยากรในสถานศกึษาและ 
ยังไม่สามารถพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเน่ืองรวมทัง้ยังขาดทักษะความรู้และเข้าใจ 
การวางแผนการปฏิบตังิานควรมีการด�าเนินการควบคมุตรวจสอบตดิตามและปรับปรุงการปฏิบตังิาน 
ให้เป็นระบบ
	 	 4.2	 ด้านการบริการท่ีดี	ทัง้นีอ้าจเพราะผู้บริหารยงัไมส่ามารถอ�านวยความสะดวก	และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการอย่างทัว่ถึง	 ดงันัน้ผู้บริหารจึงควรให้บริการ	 รวมถึงอ�านวย 
ความสะดวกด้วยความรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 มีความพึงพอใจ	 และสร้างความประทบัใจแก่ผู้ รับบริการ 
อย่างทั่วถึง	 สอดคล้องกับบรรลุ	 	 ชินน�า้พอง	 (2555:	 122)	 ได้วิจัยเร่ือง	 สมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น	 พบว่า 
สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ด้าน ท่ี มีค่าสัมประสิท ธ์ิการถดถอยหรือค่าอ� านาจการพยากรณ์ 

ล�าดับสุดท้าย	 คือ	 ด้านการบริการท่ีดี	 ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะในโรงเรียนนัน้	 การบริการ 
ถือเป็นสิ่งส�าคัญกับบุคลากรทุกคน	 ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ น�าด้านการบริการ 
ต่อผู้ รับบริการ	 คือ	 นกัเรียนผู้ปกครองและผู้ ท่ีมาติดต่อราชการทกุคนให้เท่าเทียมกนั	 ไม่แบ่งชนชัน้ 
วรรณะการให้บริการท่ีดีมีความจ�าเป็นและส�าคญัต่อผู้บริหารสถานศึกษา	 เน่ืองจากมีส่วนส�าคญั 
ท่ีจะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก	 เพราะผู้ บริหารสถานศึกษาถือเป็นแกนหลัก 
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ในการก�าหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ รับบริการหรือชุมชน	 
จะท�าให้เกิดความร่วมมือ	ความเข้าใจ	ประสานประโยชน์ให้เกิดกบัโรงเรียน	 โรงเรียนให้บริการท่ีดี 
แก่ชมุชนและชมุชนพงึพอใจในการให้บริการ	จงึก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาโรงเรียน
	 	 4.3		ด้านการท�างานเป็นทีมทัง้นีอ้าจเพราะผู้บริหารยงัไม่สามารถวางแผนการท�างาน 
อย่างเป็นขัน้ตอน	และยงัไม่สามารถสร้างความพงึพอใจให้สมาชิกมีความสขุในการท�างานอยู่เสมอ	 
อีกทัง้ยงัไม่สามารถประสานกบัทีมงาน	 เพ่ือความเข้าใจในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมซึง่ปัญหา
ความขดัแย้งของทีมเป็นอปุสรรคของงาน	ท�าให้ขาดความสามคัคี	และความร่วมมือได้	ดงันัน้ผู้บริหาร
จงึควรประสานงานกบัทีมงาน	เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัในการวางแผนการท�างานอยา่งเป็นขัน้ตอน
และเหมาะสม	จงึจะท�าให้สมาชิกมีความพงึพอใจ	 และมีความสขุในการท�างานอยู่เสมอ	สอดคล้อง 
กบันิภา	 ใจทนั	 (2554:	 133-154)	 ได้วิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการน�าสมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศกึษาไปปฏิบตั	ิซึง่ผลการวิเคราะห์	พบวา่	ผู้อ�านวยการสถานศกึษา	รองผู้อ�านวยการสถานศกึษา
และครูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	มีความคดิเหน็ในการท�างาน
เป็นทีมว่า	 หากผู้บริหารสถานศกึษาแสดงบทบาทผู้น�าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสครูจะเกิด
ความศรัทธา	 เช่ือถือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและครูบางคนยดึความคิดของตนเป็นหลกัและ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูท�าให้ไมย่อมรับการเปลี่ยนแปลง
	 ส�าหรับการวิจยัในครัง้นีส้มรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 เป็นสิ่งส�าคญัในการน�าพาให้
สถานศึกษาพฒันาและประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการพฒันา
ตนเอง	ปรับปรุงตนเองให้มีศกัยภาพในการปฏิบตังิาน	มุง่ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตังิานอยา่งมีคณุภาพ	 

มีการบริการท่ีดีเป็นท่ีพงึพอใจ	ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการได้อยา่งทัว่ถงึ	และมีการท�างาน 
เป็นทีมร่วมกบัผู้ อ่ืน	 สามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้น�า	 ผู้ตาม	ปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีได้
อย่างเหมาะสมมีวิสยัทศัน์ในการน�าแนวคิดวิธีการใหม่มาใช้ในการปฏิบตัิงาน	 รวมถึงการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์	ผู้บริหารต้องท�าความเข้าใจ	พิจารณาความรู้	และขา่วสารท่ีได้รับอยา่งถกูต้อง	ชดัเจน 
วางแผนงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร	 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	 โดยผู้ บริหาร 
ต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บคุลากร	 สนบัสนนุและให้โอกาสผู้ ร่วมงานในการพฒันางาน 
ในรูปแบบตา่ง	ๆ	และมีการสื่อสารและการจงูใจ	โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขา่วสาร 
ระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม	 ทัง้นีค้ รูและบุคลากรต้องมีความสามารถในการปรับตัว 
ต่อสภาพแวดล้อม	 รู้จักปรับตนเอง	 ทัง้เร่ืองการบริหารงานการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความเหมาะสม	 โดยสร้างความพึงพอใจในการท�างาน 
ของครู	และครูก็ปฏิบตังิานอยา่งเตม็ก�าลงัความสามารถ	สง่ผลให้งานมีประสทิธิภาพตามวตัถปุระสงค์
และในด้านการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 ต้องมีการวางแผนในการใช้บุคลากร 
เ พ่ือด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับงานท่ีได้ รับมอบหมาย	 โดยนักเ รียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูง	 ซึ่งนักเรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยมีระดับความรู้	 
ความสามารถและทกัษะจากกระบวนการเรียนการสอนสง่ผลให้เกิดการพฒันาท่ีดีย่ิงขึน้ตอ่ไป
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ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
	 	 1.1	 ผู้ บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะท่ียังอยู่ในระดับต�่า	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านการสือ่สารและการจงูใจ	และด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร	โดยด้านการสือ่สารและการจงูใจ 
ผู้บริหารสามารถสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในการมอบหมายงานเพ่ือน�าไปสู ่
การปฏิบตังิานท่ีถกูต้อง	และโน้มน้าวจงูใจ	ให้บคุลากรร่วมปฏิบตังิานด้วยความเตม็ใจ	สง่ผลให้ผลจาก
การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ	และด้านพฒันาศกัยภาพบคุลากรผู้บริหารควรสร้างการมีสว่นร่วมใน 
การส่งเสริม	 สนบัสนนุ	 และพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา	 และแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเหมาะสมเพ่ือพฒันาการท�างานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้
	 	 1.2	 สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมประสิทธิผลท่ีอยู่ในระดับต�่า	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 และด้านการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 

โดยด้านนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	ควรจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
การแสดงออกเก่ียวกับสติปัญญา	 ในด้านพุทธิพิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับจิตใจ	 
ในด้านจิตพิสยั	เพ่ือให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้ด้านการจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพผู้บริหารควรด�าเนินการวางแผนในการใช้วสัดอุปุกรณ์อยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์
สงูสดุรวมถงึการจดัสรรทรัพยากรทกุด้านให้มีความเหมาะสม
	 	 1.3	 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ควรให้ความส�าคญั	 มีการส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะด้านการสื่อสารและการจงูใจ	 การวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 การพัฒนาตนเอง	 และการมีวิสัยทัศน์	 เพ่ือให้ 
การด�าเนินงานของสถานศกึษามีประสทิธิผลบรรลจุดุมุง่หมายของสถานศกึษา
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 2.1		ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	
	 	 2.2		ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	
	 	 2.3		ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผล
ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน

สรุป
	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	 มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ประสทิธิผลของโรงเรียน	
โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่ประสทิธิผลของโรงเรียน	
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทุกด้าน	 และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมาก
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ไปหาน้อยดงันี	้ 1)	 การสื่อสารและการจงูใจ	 2)	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 3)	 การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากร	4)	 การพฒันาตนเอง	และ	5)	 การมีวิสยัทศัน์เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 
งานวิจยันี	้พบวา่	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	การสื่อสารและการจงูใจ	การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์	การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	การพฒันาตนเอง	และการมีวิสยัทศัน์	ท�านายประสทิธิผล
ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	ได้ร้อยละ	52.70
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