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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 

2)	ศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	และ	3)	วิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน	กลุม่ตวัอยา่ง	 ได้แก่	ครูในโรงเรียนของรัฐ	สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	จ�านวน	317	คน	ได้มา	โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ 

ตามสัดส่วน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจัย	 มีค่าความตรง 

ด้านเนือ้หาระหวา่ง	 0.67	ถึง	 1.00	 มีคา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม	 ด้านคณุลกัษณะของผู้บริหาร

สถานศกึษาเทา่กบั	 0.98	และประสทิธิผลของโรงเรียนเทา่กบั	 0.97	 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	 

คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย 

ความกระตือรือร้นความเช่ือมั่นในตนเอง	 ความกล้าในการตัดสินใจความรู้ความสามารถและ 

ความซ่ือสตัย์	

	 2.		ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	 ประกอบด้วย 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 ความสามารถในการพัฒนา 

ให้นกัเรียนมีทศันคตทิางบวกความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน	และความสามารถ

แก้ปัญหาภายในโรงเรียน

1นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2อาจารย์ท่ีปรึกษา	อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018118

	 3.	 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ความกล้าในการตัดสินใจ	 (X
1
)	 

ความรู้ความสามารถ	(X
3
)	ความกระตือรือร้น	(X

5
)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	(Y

tot
)

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	 43.40	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05	สมการวิเคราะห์ 

การถดถอย	คือ										=	2.20	+	0.24	(X
1
)	+	0.14	(X

3
)	+	0.09	(X

5
)

ค�าส�าคัญ: คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษา,	ประสทิธิผลของโรงเรียน,	ประถมศกึษา

ABSTRACT

	 The	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	characteristics	of	school	administrators;	

2)	 study	 the	 level	of	 schools’	effectiveness;	and	3)	analyze	 the	characteristics	of	 school	

administrators	affecting	schools’	effectiveness.	The	samples	were	317	teachers	in	schools	

under	 the	Samut	Sakhon	Primary	Education	Service	Area	Office,	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	reliability	of	questionnaires	in	

aspects	of	characteristics	of	school	administrators	equal	to	0.98	and	schools’	effectiveness	

equal	to	0.97.	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,	characteristics	of	school	administrators	were	at	a	

high	level.	These	aspects	were	enthusiasm,	self-confidence,	decisiveness,	knowledge	and	

ability,	and	honesty.

	 2.	Overall	and	in	specific	aspects,	the	effectiveness	of	schools	was	at	the	high	level.	

These aspects were ability to produce students potentially achieving the desired learning 

outcomes	at	 a	 higher	 level,	 ability	 to	generate	more	positive	 student	 attitudes,	 ability	 to	 

enhance	school	adaptation	and	tackling	internal	problems	of	schools.	

	 3.	Characteristics	of	school	administrators	in	aspects	of	decisiveness	(X
1
),	knowledge	

and	ability	(X
3
),	and	enthusiasm	(X

5
),	together	predicted	the	effectiveness	of	schools	(Y

tot
)	

at	the	percentage	of	43.40	with	statistical	significance	level	of	.05.	The	regression	equation	 

was										=	2.20	+	0.24	(X
1
)	+	0.14	(X

3
)	+	0.19	(X

5
).

Keywords:	characteristic	of	school	administrator,	effectiveness	of	primary	school,	primary	 

  education
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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) 
คาํสาํคัญ: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 coefficientswere 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 
(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). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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บทน�า
	 ผู้น�าองค์กรในสถานศกึษาทัง้หน่วยงานรัฐ	 และเอกชน	 คือผู้บริหารท่ีจะพฒันา	และบริหาร

สถานศกึษาให้ประสบความส�าเร็จ	เพราะความส�าเร็จ	หรือความล้มเหลวขององค์กรขึน้อยูก่บัศกัยภาพ

ของผู้บริหาร	ดงันัน้	ผู้บริหาร	หรือผู้น�า	ไมว่า่องค์กรใด	ในสว่นราชการ	หรือเอกชนก็ตาม	ยอ่มมีบทบาท

ท่ีเป็นผลตอ่การส�าเร็จ	หรือประสิทธิภาพของงาน	หากผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีดี	หรือคณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารในการเป็นผู้น�า	และเป็นผู้บริหารท่ีดีในการบริหารองค์กร	ผลท่ีเกิดขึน้กบัองค์กรนัน้ยอ่มสมบรูณ์

มีคุณภาพ	 และได้มาตรฐานตามท่ีก�าหนดไว้	 ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบตัิและพฤติกรรมใน 

การเป็นผู้น�าท่ีถกูต้อง	 เหมาะสม	 เพราะความส�าเร็จในด้านการบริหารองค์กรนัน้ขึน้อยูผู่้บริหาร	หรือ

ผู้น�าซึง่จะสามารถวินิจฉยัสัง่การแก้ไขปัญหาตา่ง	ๆ 	ได้	เพ่ือให้งานเกิดประสทิธิภาพตามเป้าหมายของ

องค์กรเหตนีุผู้้บริหารจงึถือวา่เป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส�าคญัในการจดัการศกึษา	 เพ่ือให้บรรลจุดุหมาย

ตามความต้องการ	ผู้บริหารจะต้องท�าหน้าท่ีให้บริการ	หรือปฏิบตังิานการจดักระบวนการเรียนการสอน 

การนิเทศและการบริหารการศึกษาโดยผู้บริหารมีอ�านาจในการตดัสินใจ	 และก�าหนดนโยบายของ

โรงเรียน	 การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารนัน้จึงจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพท่ีดี	 (กระทรวง

ศกึษาธิการ,	2554:	4)	สอดคล้องกบัวิโรจน์	สารรัตนะ	(2542	อ้างถงึใน	อรัญญา	ชนะเพีย,	2550:	3)	 

ได้กลา่ววา่องค์การจะไมส่ามารถปฏิบตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์	หรือเป้าหมายขององค์การได้ถ้าผู้บริหาร

ขาดคณุลกัษณะของผู้น�าเพราะคณุลกัษณะผู้น�าของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นต่อการบริหารองค์กร 

ถ้าผู้บริหารไม่มีคณุลกัษณะความเป็นผู้น�าก็จะไม่สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในองค์การท่ีมีอยู่

อยา่งจ�ากดัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและไมส่ามารถบริหารให้โรงเรียนเกิดประสทิธิผลตามเป้าหมายของ

องค์กรได้	 รวมทัง้ไมส่ามารถกระตุ้นแรงจงูใจให้บคุลากรปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือความ

ส�าเร็จขององค์กร	แม้วา่ผู้น�าจะเป็นเพียงปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้การด�าเนินงานขององค์กรบรรลเุป้าหมาย	

แตค่วามเป็นเลศิขององค์กรเกิดจากการพฒันาของผู้น�า	โดยในปัจจบุนัต้องการผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

เน่ืองจากโลกมีการแข่งขนัระหว่างชาติมากขึน้และน�าไปสู่การแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้	 องค์กรเพ่ิมความ

ต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบตัิท่ีดี	 องค์กรต้องการผู้น�าท่ีมีภาวะผู้น�ามีความเช่ียวชาญ 

มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้บริหารท่ีเป็นผู้น�ามืออาชีพเพ่ือให้จดัองค์กร	 ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างสงูสดุคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีความส�าคญัอย่างย่ิงต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน	 เพราะถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีคณุลกัษณะท่ีดีจะส่งผลให้บคุลากรและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

เช่ือถือยอมรับศรัทธาและร่วมมือปฏิบตังิานตามการภารกิจให้บรรลตุามเป้าหมายของโรงเรียน	ได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผลท่ีดี	ดงัท่ี	ปารณทตัต์	แสนวิเศษ	(2550:	113)	ได้กลา่ววา่	คณุลกัษณะ

ของผู้บริหารสถานศกึษา	ท่ีสง่เสริมการบริหารสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพ	เกิดประสทิธิผล	ผู้บริหาร

ควรมีคณุธรรมและจริยธรรมมีความมุ่งมัน่	 และอทิุศตนในการท�างานมีความคิดริเร่ิมและมีวิสยัทศัน์ 

มีศักยภาพในการบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการเป็นผู้น�าวิชาการในขณะเดียวกัน
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จากบริบทของการปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารจะต้องปรับตวัให้เข้ากบัการปฏิรูปบุคลากรในโรงเรียน	 

โดยอุทิศตนในการท�างานร่วมกับชุมชน	 โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา	 ซึ่งมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงาน	 จะเห็นได้ว่าการเป็นนกับริการท่ีดีนัน้จะต้องมีคณุลกัษณะหลายอย่างท่ีผสมผสาน

กับแนวคิดใหม่	 ๆ	 เป็นผู้ มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลมีมุมมองในการท�างานเชิงกลยุทธ์รับผิดชอบ 

การด�าเนินงานตามปกตขิองโรงเรียนในทกุด้านซึง่ผู้บริหารจะต้องมีวิสยัทศัน์ในการด�าเนินงานให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพอีกทัง้ดแูลประเมินการปฏิบตังิานของบคุลากรด้วยวิธีการท่ีสจุริตยตุธิรรมโปร่งใส 

พร้อมตอ่การตรวจสอบในการด�าเนินงานทกุด้าน	และพฒันาคณุภาพของโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	

	 จากแนวคิดของนักวิชาการ	 ท่ีได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ผู้ วิจัย 

จงึได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา	ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์จากเอกสาร 

ตามแนวคิดของนกัวิชาการ	 ได้แก่	 สธีุ	 สทุธิสมบรูณ์	 และสมาน	 รังสิโยกฤษณ์	 (2549:	 60-61)	 กิต	ิ 

ตยคัคานนท์	(2543:	70-83)	จมุพล	หนิมพานิช	(2551:	71-74)	เสนาะ	ตเิยาว์	(2551:	189-190)	ศกัดิช์ยั	

ภูเ่จริญ	(2552:	ออนไลน์)	สธีุลกัษณ์	(นิตธิรรม)	แก่นทอง	(2555:	21)	Stogdill	(1974:	62-65)	Bennis	

(1989:	7)	Gardner	(1990:	46)	Daft	(1996:	58)	Dessler	(1998:	78)	Greenberg	&	Baron	(2003:	

473)	Northouse	 (2007:19-21)	 ซึง่ผู้ วิจยัได้น�าผลท่ีได้จากการสงัเคราะห์คณุลกัษณะของผู้บริหาร 

สถานศกึษาตามข้อท่ีมีความถ่ีร้อยละ	50	ขึน้ไปด้วยวิธีการจดักลุม่	 ซึง่ประกอบด้วยคณุลกัษณะของ

ผู้บริหารสถานศกึษา	5	 ด้าน	ประกอบด้วย	 1)	 ความกล้าในการตดัสินใจ	 2)	 ความเช่ือมัน่ในตนเอง	 

3)	ความรู้	ความสามารถ	4)	ความซ่ือสตัย์	5)	ความกระตือรือร้นจากการสงัเคราะห์คณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ทัง้	 5	 ด้าน	 นัน้เป็นคณุลกัษณะท่ีส�าคญัท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมี 

เพ่ือให้กระบวนการด�าเนินงาน	การบริหารงานในสถานศกึษาให้เกิดการพฒันา	และมีประสิทธิภาพ	

เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์	และเป้าหมายของสถานศกึษาท่ีได้ก�าหนดไว้

	 ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การก�ากบั	

ดแูลของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในพืน้ท่ีทัง้	 3	อ�าเภอ	 ในจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกอบด้วย	อ�าเภอกระทุม่แบน	

อ�าเภอบ้านแพ้ว	และอ�าเภอเมือง	 โดยมุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนทกุคนได้รับโอกาสในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

15	 ปี	 อยา่งทัว่ถงึและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ	พฒันาผู้ เรียนให้มีนิสยัใฝ่รู้	 สามารถเรียนรู้ 

ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพเป็นบคุคลท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม

มีการพฒันา	และสง่เสริมสนบัสนนุจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้กบัผู้ เรียนทกุคนได้รับการพฒันาให้เป็น

บคุคลท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มีความสามารถตามมาตรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้	ปัจจบุนัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสาครได้ด�าเนินการพฒันาคณุภาพและมาตรการศกึษาและจดัระบบนิเทศ	ก�ากบั

ตดิตามดแูลภารกิจหลกัของโรงเรียน	4	ด้าน	คือ	ด้านการบริหารงานวิชาการ	ด้านบริหารงานงบประมาณ
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ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารทัว่ไป	 ด้วยการยกระดบัให้มีมาตรฐาน	 โดยเฉพาะ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 จากข้อมลูผลการวิเคราะห์คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน	

(O-NET)	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ปีการศกึษา	2559	ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	พบว่านกัเรียนมีคะแนนจากผลการทดสอบเกือบทกุกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ของคะแนนเต็ม	 ซึง่จะเห็นได้ว่าการบริหารจดัการศกึษา	 กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้การท�างานของครูไม่เป็นระบบการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ 

แต่ละโรงเรียนขาดการด�าเนินงานท่ีเป็นระบบ	 คุณภาพของครูและความพร้อมของผู้ เรียนขาด 

ความมีประสทิธิภาพ	ดงันัน้โรงเรียนทกุแหง่ควรทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพผู้เรียน	และ

โรงเรียนควรได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง	ทัง้ด้านการบริหารจดัการและด้านการจดัการเรียนการสอน	

(ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร,	2559	ข:	56)	เพราะความส�าเร็จของโรงเรียน

เกิดจากประสทิธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์ในการ

บริหารโรงเรียน	 และประสานสมัพนัธ์ของสมาชิกในโรงเรียน	 เพ่ือรวมพลงัให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 

ในการปฏิบตัภิารกิจโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	ธร	สนุทรายทุธ,	(2551:	469)	ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผล

ของโรงเรียนคือการบรรลเุป้าหมาย	หรือวตัถปุระสงค์ในการจดัการศึกษา	 โดยพิจารณาจากความ

สามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	และสามารถพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคตทิาง

บวก	ตลอดจนสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน	ภายนอกและรวมทัง้สามารถแก้ปัญหา

ภายในโรงเรียน	จนท�าให้เกิดความพอใจในการท�างาน	ซึง่เป็นการมองประสทิธิผลในภาพรวมทัง้ระบบ 

ดงัแนวคดิของ	Miskel,	McDonald	&	Bloom	(1983	อ้างถงึใน	ภารดี	อนนัต์นาวี,	2557:	215)	ได้กลา่ววา่ 

องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนมี	 4	 ประการ	 ดังนี	้ 1)	 ความสามารถในการผลิตนักเรียน 

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 2)	 ความสามารถในการพัฒนาให้นักเรียนมีทัศนคติทางบวก	 

3)	 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน	 และ	 4)ความสามารถแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีดีจะต้องเกิดจากคุณลักษณะท่ีดีของผู้ บริหารสถานศึกษา 

ถ้าผู้บริหารสถานศกึษามีคณุลกัษณะท่ีดีในการบริหารก็จะสง่ผลให้โรงเรียนมีประสทิธิผลท่ีดีย่ิงขึน้

	 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักลา่ว	ผู้ วิจยัในฐานะเป็นครูผู้สอนของโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	จงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาคณุลกัษณะ

ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสาครซึง่ผลการวิจยัจะน�าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหาร

สถานศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนให้บริหารงานด้านตา่ง	ๆ 	ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	และบริหารโรงเรียน

ให้เกิดประสทิธิผลของโรงเรียนมากท่ีสดุ	สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริหาร	และครูผู้สอนเพ่ือให้

บรรลจุดุมุง่หมายและประสบความส�าเร็จในการบริหารสถานศกึษาตอ่ไป	
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

	 2.	 เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร

	 3.	 เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ตวัแปรในการวจิยั
 1.  ตัวแปรต้น	 คือ	 คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์จากเอกสาร	 

หลกัการ	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจยัของสธีุ	สทุธิสมบรูณ์	และสมาน	 รังสโิยกฤษณ์	 (2549:	 60-61)	 

กิติ	ตยคัคานนท์	(2543:	70-83)	จมุพล	หนิมพานิช	(2551:	71-74)	เสนาะ	ตเิยาว์	(2551:	189-190)

ศกัดิ์ชยั	 ภู่เจริญ	 (2552:	 9-12)	 สธีุลกัษณ์	 นิติธรรมแก่นทอง	 (2555:	 21)	 Stogdill	 (1974:	 62-65)	 

Bennis	(1989:	7)	Gardner	(1990:	46)	Daft	(1996:	58)	Dessler	(1998:	78)	Greenberg	&	Baron	

(2003:	 473)	 Northouse	 (2007:	 19-21)	 ซึ่งผู้ วิจยัสงัเคราะห์ได้ตวัแปรคณุลกัษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 5	 ประการ	 ประกอบด้วย	 1)	 ความกล้าในการตัดสินใจ	 2)	 ความมั่นใจในตนเอง	 

3)	ความรู้	ความสามารถ	4)	ความซ่ือสตัย์และ	5)	ความกระตือรือร้น

 2.  ตวัแปรตาม คือ	ประสทิธิผลของโรงเรียน	ของ	Miskel,	McDonald	&	Bloom	(1983		อ้างถงึใน 

	ภารดี	อนนัต์นาวี,	2557:	215)	ซึง่ประกอบด้วย	1)	ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู	 2)	 ความสามารถในการพฒันาให้นักเรียนมีทศันคติทางบวก	 3)	 ความสามารถ 

ในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน	และ	4)	ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
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	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

สมมตฐิานการวจิยั
	 คุณลักษณะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 ความกล้าในการตัดสินใจ	 

2)	 ความเช่ือมัน่ในตนเอง	 3)	 ความรู้ความสามารถ	 4)	 ความซ่ือสตัย์และ	 5)	 ความกระตือรือร้น	 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา	 หมายถึง	 คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครท่ีแสดงออก	 และมีอิทธิพล

ถึงลักษณะประจ�าตัวของผู้ บริหารท่ีเกิดจากการเรียนรู้	 ความรู้ความสามารถท่ีท�าให้ผู้ ร่วมงาน 

เกิดความศรัทธาเช่ือถือพร้อมจะปฏิบตัิตามและให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ	 ท�าให้ผู้บริหาร 

มีบทบาทมากกวา่บคุลอ่ืนในสถานศกึษา	และมีสว่นในการบริหารสถานศกึษาให้ประสบความส�าเร็จ

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	ประกอบด้วย

  1.1  ความกล้าในการตัดสินใจ หมายถึง	 คณุลกัษณะท่ีผู้บริหารสถานศกึษาได้แสดง 

ความสามารถในการตดัสินใจผ่านกระบวนการคิด	 พิจารณาไตร่ตรอง	 เพ่ือสามารถสร้างทางเลือก 

ในการตดัสินใจอย่างสร้างสรรค์ได้มากขึน้	 และหลากหลายวิธีการคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาขององค์กร 

แก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม	และสามารถตดัสินใจพฤติกรรมบุคคลในองค์กร 

ได้เป็นอยา่งดีจงึจะท�าให้การตดัสนิใจนัน้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายองค์กร
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 3.เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
 
ตวัแปรในการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาผู้ วิจัยได้สงัเคราะห์จากเอกสาร 
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัของสธีุ  สทุธิสมบรูณ์ และสมาน  รังสโิยกฤษณ์ (2549: 60-61) กิต ิ
ตยคัคานนท์(2543: 70-83)จมุพล หนิมพานิช (2551: 71-74)เสนาะ ติเยาว์ (2551: 189-190)ศกัดิ์ชยัภู่
เจริญ (2552: 9-12) สธีุลกัษณ์นิติธรรมแก่นทอง(2555: 21) Stogdill (1974: 62-65) Bennis(1989: 7) 
Gardner (1990: 46)Daft(1996: 58)Dessler (1998: 78)Greenberg & Baron (2003: 
473)Northouse (2007: 19-21)ซึง่ผู้วิจยัสงัเคราะห์ได้ตวัแปรคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา 5 
ประการประกอบด้วย1) ความกล้าในการตดัสินใจ 2)ความมัน่ใจในตนเอง3) ความรู้ ความสามารถ 4)
ความซื่อสตัย์และ5)ความกระตือรือร้น 

2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ของMiskel, McDonald & Bloom (1983 อ้างถึง
ใน ภารดี  อนนัต์นาวี, 2557: 215)ซึง่ประกอบด้วย 1)ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู 2) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก 3) ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียนและ4)ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
 

โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 
          ตวัแปรต้น                                  ตวัแปรตาม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา 
 1. ความกล้าในการตดัสนิใจ 
 2. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 3. ความรู้ ความสามารถ 
 4. ความซื่อสตัย์ 
 5. ความกระตือรือร้น 

 

ประสทิธิผลของโรงเรียน 
 1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 
 2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน     
มีทศันคตทิางบวก 
  3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและ
พฒันาโรงเรียน 

4. ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
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  1.2  ความเช่ือม่ันในตนเอง	หมายถงึ	ความเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู	่

ความกล้าแสดงออก	กล้าแสดงความคดิเหน็	สามารถท�าสิง่ตา่ง	ๆ	ได้ด้วยตนเอง	และสามารถปรับตวั

ให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม	่ๆ	 เพ่ือให้อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ	การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองและ 

ผู้ อ่ืน	 สามารถเป็นผู้บริหารท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี	 สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีความคิดท่ีเป็นอิสระ 

ในการปฏิบตังิาน	

  1.3  ความรู้ความสามารถ หมายถงึ	ความรู้ความสามารถในการบริหาร	และปฏิบตังิาน

ในต�าแหนง่หน้าท่ี	สามารถน�าความรู้ในการบริหารตามต�าแหนง่หน้าท่ี	มาประยกุต์เพ่ือพฒันาองค์กร

และผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ด�าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดได้

  1.4  ความซ่ือสัตย์ หมายถงึ	สิง่ท่ีผู้บริหารแสดงความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี	ด้วยความสจุริต

ประพฤตตินอยูใ่นศีลธรรมตามกฎของสงัคม	และแสดงถงึการบริหาร	การครองตน	ครองคนและครองงาน 

ด้วยความซ่ือตรงตอ่ตนเอง	ตอ่ผู้ อ่ืนและตอ่หน้าท่ีการงานของตนไมอ่คต	ิมุง่ร้ายตอ่ผู้ อ่ืน

  1.5  ความกระตอืรือร้น หมายถงึ	ผู้บริหารมีความมุง่มัน่ตอ่ต�าแหนง่หน้าท่ี	หรือกิจกรรมท่ี

จะต้องปฏิบตัอิยูเ่สมอ	ผู้น�าท่ีมีคณุลกัษณะเชน่นีจ้ะรู้วา่ท�าไมบางสิง่บางอยา่งเกิดขึน้	หรือเกิดขึน้อยา่งไร	

และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนับคุลากร	 และสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้เกิดขึน้ในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดได้ออกมาดีขึน้	 นอกจากนีจ้ะท�าให้ติดตอ่กบัผู้ อ่ืนได้ง่ายช่วยให้กิจกรรมตา่ง	 ๆ	 ขององค์การ

ส�าเร็จไปได้ด้วยดี

 2. ประสทิธิผลของโรงเรียน หมายถงึ	ความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์	หรือเป้าหมาย 

ในการท�างานของโรงเรียน	ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	โดยพิจารณา

จากความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	 และสามารถพฒันาให้นกัเรียน

มีทศันะคติทางบวก	ตลอดจนสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน	ภายนอก	และรวมทัง้

สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	 ให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลท่ีดี	 สร้างความพงึพอใจให้แก่ 

ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	 และวตัถปุระสงค์ของโรงเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของบคุลากรในโรงเรียนประกอบด้วย

  2.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารและครู	 ในการพัฒนาการด�าเนินงาน	 การคิดอย่างเป็นระบบ	 การจัด 

การเรียนการสอน	จดัท�าและพฒันาสื่อ	นวตักรรมรวมทัง้จดับรรยากาศและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม	 

จนสามารถท�าให้นกัเรียนในโรงเรียนสว่นใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 โดยเฉลี่ยอยูใ่นระดบัดี	 และ

ระดบัท่ีสงูขึน้ได้

  2.2  ความสามารถในการพฒันาให้นักเรียนมีทศันคตทิางบวก หมายถงึ	ความสามารถ 

ของผู้บริหาร	ครูในการพฒันาความคดิเหน็	และความรู้สกึ	ในด้านการพฒันาของนกัเรียน	ให้แสดงออก

ทางพฤติกรรมในทางท่ีดีงาม	 มีคณุลกัษณะท่ีดีมีคณุธรรม	จริยธรรม	ซึง่เป็นท่ีพงึประสงค์ของสงัคม	 

รู้จกัพฒันาตนเองจนได้รับการยกยองมีเจตคตดีิตอ่การศกึษาเลา่เรียน
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  2.3  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง	ความสามารถ 

ผู้บริหารและครูท่ีร่วมกันพฒันา	 เปลี่ยนแปลงวิธีด�าเนินงานด้านการเรียนการสอนรวมถึงการปรับ

หลกัสตูร	 โดยการน�าแนวคิดนวตักรรม	 เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 มาช่วยในการวางแผนการบริหารเพ่ือให้

โรงเรียนมีความก้าวหน้าทนักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป

  2.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน หมายถงึ	ความสามารถของผู้บริหาร

ในการให้ค�าปรึกษา	และชีน้�าแนวทางแก้ไขปัญหากบับคุลากรในองค์กรได้	โดยท่ีผู้บริหารและครูร่วมมือ 

ในการแก้ปัญหา	 ทัง้ด้านการเรียนการสอน	 ด้านการปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 และปัญหา 

ตลอดจนความขดัแย้งตา่ง	ๆ	ภายในโรงเรียน	

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	คณุลกัษณะของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย	(descriptive	research)	ผู้ให้ข้อมลู

ได้แก่	ครูปฏิบตังิานในโรงเรียนเป็นหนว่ยวิเคราะห์	โดยมีวิธีด�าเนินการตามล�าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 ประชากร ได้แก่	ครูซึง่ปฏิบตังิานในโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร	 ปีการศกึษา	2559	จ�าแนกตามอ�าเภอของจงัหวดัสมทุรสาคร	 ได้แก่	 อ�าเภอเมือง	อ�าเภอ

บ้านแพ้ว	อ�าเภอกระทุม่แบน	โดยประกอบด้วย	ครูจ�านวน	1,779	คน	รวมประชากรทัง้สิน้	1,779	คน

(ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร,	2559	ก:	56)

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	 ครูในโรงเรียนของรัฐสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมุทรสาคร	 ปีการศึกษา	 2559	 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง	 ของ	 Krejcie	 and	 

Morgan	(1970	อ้างถงึใน	สวิุมล	ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง	317	คน	กระจาย

ตามอ�าเภอประกอบด้วย	 อ�าเภอเมือง	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 ของจงัหวดัสมทุรสาคร 

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน	 (proportional	 stratified	 random	 sampling)	 

ค�านวณสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง	ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี	1	ดงันี ้

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากร	และกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู

9 

แพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน โดยประกอบด้วย ครูจํานวน 1,779 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 1,779 คน
(สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร, 2559 ก: 56) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สมทุรสาคร ปีการศกึษา 2559  โดยใช้ตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ของ Krejcie and 
Morgan (1970อ้างถึงในสวุิมล  ติรกานนัท์,2557:179-180) ได้จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 317 คนกระจาย
ตามอําเภอประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน ของจงัหวดัสมทุรสาครโดย
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling)คํานวณ
สดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากร และกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู 

 
 
  เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนีคื้อแบบสอบถามตามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ
ผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนสร้างเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่ามี 5 ระดบั มีขัน้ตอนการ
สร้างและการพฒันาดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณลกัษณะของ
ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาตามนิยามศพัท์
เชิงปฏิบตักิาร ตวัแปรท่ีศกึษาและกําหนดดชันีชีว้ดั 

ขัน้ท่ี 2 กําหนดคณุลกัษณะบง่ชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม ตวัแปร และนํามาจดัเป็นข้อกระทงคําถาม
สําหรับการวิจยั โดยผา่นคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ขัน้ท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 
ขัน้ท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 

และตรวจสอบค่าความตรงด้านเนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงคําถามแล้วหาดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวตัถปุระสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และ
แปลผลคา่ IOC ท่ีคํานวณได้ โดยเลือกเฉพาะข้อกระทงคําถามท่ีมีค่าดชันีระหว่าง 0.67-1.00เป็นการ

อาํเภอจังหวัดสมุทรสาคร       ประชากร (คน)                      กลุ่มตวัอย่าง (คน)                 
1. อําเภอเมือง  931  166 
2. อําเภอบ้านแพ้ว  543  95 
3. อําเภอกระทุม่แบน  314  56 

รวม  1,779  317 
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 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันีคื้อ	แบบสอบถามตามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่คณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่ามี	 5	 ระดับ	 มีขัน้ตอน 

การสร้างและการพฒันาดงันี ้

	 ขัน้ท่ี	1		ศกึษาแนวคิด	หลกัการ	ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาตามนิยามศพัท์

เชิงปฏิบตักิาร	ตวัแปรท่ีศกึษาและก�าหนดดชันีชีว้ดั

	 ขัน้ท่ี	2		ก�าหนดคณุลกัษณะบง่ชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม	ตวัแปร	และน�ามาจดัเป็นข้อกระทงค�าถาม

ส�าหรับการวิจยั	โดยผา่นค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

	 ขัน้ท่ี	3		น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข

	 ขัน้ท่ี	4		น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบความถกูต้อง 

และตรวจสอบค่าความตรงด้านเนือ้หา	 (content	 validity)	 ของข้อกระทงค�าถามแล้วหาดัชนี 

ความสอดคล้องระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	(Index	of	Item-Objective	Congruence:	IOC)	

และแปลผลค่า	 IOC	 ท่ีค�านวณได้	 โดยเลือกเฉพาะข้อกระทงค�าถามท่ีมีค่าดชันีระหว่าง	 0.67-1.00	

เป็นการสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา	5	ด้าน	จ�านวน	25	ข้อและประสทิธิผล

ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	4	ด้าน	จ�านวน	20	ข้อ

	 ขัน้ท่ี	5		แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค�าแนะน�าของเช่ียวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้	

	 ขัน้ท่ี	6		น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (try	 out)	 กับครูปฏิบตัิงานในสถานศึกษา	 สงักัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	30	คน	 เพ่ือหาคา่

ความเท่ียง	 (reliability)	 ของข้อกระทงค�าถาม	 โดยใช้การหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	

ของ	Cronbach	(1970:	161	อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2557:	156)	คณุภาพด้านความเท่ียงของ

คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.98	และประสทิธิผลของโรงเรียน

ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.97

	 ขัน้ท่ี	7		ปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง 

โดยผา่นการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน�าไปใช้เก็บรวบรวม

ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	317	ฉบบั	พร้อมหนงัสอืถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมสมุทรสาคร	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครู 

ท่ีปฏิบตังิานในโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตอบแบบสอบถาม	ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา

จ�านวน	317	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100

7 
 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
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 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมลูได้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดบั

คณุลกัษณะของผู้บริหารและประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาครใช้การหาคา่เฉลี่ย	(				)	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมายโดยผู้วิจยัน�า

คา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลีย่	1.00	–	1.50		 หมายถงึ		 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัท่ีน้อยสดุ

	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50		 หมายถงึ		 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัน้อย

	 คา่เฉลีย่	2.51	–	3.50		 หมายถงึ		 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัมาก	
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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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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 
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คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉล่ียไปเทียบกบั
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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ตารางที่ 2	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา

	 	 ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ของประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสมุทรสาคร 

	 การวิเคราะห์ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(	 	 	 	=	4.24,	S.D.	=	0.42)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน		โดยความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยูใ่นล�าดบั

สงูท่ีสดุ	(						=	4.35,	S.D.	=	0.45)	รองลงมาคือ	ความสามารถในการปรับเปลี่ยน	และพฒันาโรงเรียน	 

(	 	 	 	=	4.23,	S.D.	=	0.51)	ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก	 (	 	 	 	=	4.23,	 

S.D.	=	 0.52)	 และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	 (	 	 	 =	 4.15,	 S.D.	=	 0.65)	 ตามล�าดบัดงัปรากฏ 

ในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส�านกังาน 

	 	 เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	
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สําหรับการวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้บริหารสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน 
(stepwise multiple regression analysis)  
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

ตอนที่ 1ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   

การวิเคราะห์ระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 4.21, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความกระตือรือร้นอยู่
ในลําดบัสงูท่ีสดุ (X�= 4.25, S.D. = 0.69)รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่ในตนเอง (X�= 4.22, S.D. = 0.63) 
ความกล้าในการตดัสินใจ (X�= 4.21, S.D. = 0.60) ความรู้ความสามารถ (X�= 4.20, S.D. = 0.62) และ
ความซื่อสตัย์ (X�= 4.18, S.D. = 0.73)ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถานศึกษา 
  ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร  

                                                                                                           (n = 317) 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ความกล้าในการตดัสนิใจ 4.21 0.60 มาก 3 
2. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 4.22 0.63 มาก 2 
3. ความรู้ความสามารถ 4.20 0.62 มาก 4 
4. ความซื่อสตัย์ 4.18 0.73 มาก 5 
5. ความกระตือรือร้น 4.25 0.69 มาก 1 

รวม 4.21 0.58 มาก  
 
 ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ของประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 การวิเคราะห์ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 4.24, S.D. = 0.42)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
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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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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 
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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 

9 
 

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 

9 
 

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 

12 

พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้านโดยความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยู่ในลําดบัสงู
ท่ีสดุ (X�= 4.35, S.D. = 0.45) รองลงมาคือความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน (X�= 
4.23, S.D. = 0.51) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก (X�= 4.23, S.D. = 0.52)
และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน(X�= 4.15, S.D. = 0.65)ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร                           
           (n = 317) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู    4.35 0.45 มาก 1 
2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน มีทศันคตทิางบวก 4.23 0.52 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
 
ตอนที่  3ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตัดสินใจ (X1) ความรู้ 
ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั0.434ซึง่แสดงว่าความกล้าในการตดัสินใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
ร้อยละ43.40โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.34 (Z1) +  0.22 (Z3) + 0.15 (Z5)  

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้านโดยความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยู่ในลําดบัสงู
ท่ีสดุ (X�= 4.35, S.D. = 0.45) รองลงมาคือความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน (X�= 
4.23, S.D. = 0.51) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก (X�= 4.23, S.D. = 0.52)
และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน(X�= 4.15, S.D. = 0.65)ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร                           
           (n = 317) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู    4.35 0.45 มาก 1 
2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน มีทศันคตทิางบวก 4.23 0.52 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
 
ตอนที่  3ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตัดสินใจ (X1) ความรู้ 
ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั0.434ซึง่แสดงว่าความกล้าในการตดัสินใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
ร้อยละ43.40โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.34 (Z1) +  0.22 (Z3) + 0.15 (Z5)  

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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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 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 129

 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร

	 คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส�านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตดัสินใจ	 (X
1
)	 ความรู้ 

ความสามารถ	 (X
3
)	 และความกระตือรือร้น	 (X

5
)	 เป็นตวัแปร	 ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและ

สามารถอภิปรายความผนัแปรของประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร	(Y
tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	

(R2)	 เทา่กบั	0.434	ซึง่แสดงวา่ความกล้าในการตดัสนิใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้น 

สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครสามารถ

ร่วมท�านายระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ได้ร้อยละ	43.40	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

 

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

 

	 ดงัปรากฏในตารางท่ี	4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนคุณลักษณะคุณลักษณะของผู้ บริหาร 

	 	 สถานศกึษา	สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม 

	 	 ศกึษาสมทุรสาคร	
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พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้านโดยความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยู่ในลําดบัสงู
ท่ีสดุ (X�= 4.35, S.D. = 0.45) รองลงมาคือความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน (X�= 
4.23, S.D. = 0.51) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก (X�= 4.23, S.D. = 0.52)
และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน(X�= 4.15, S.D. = 0.65)ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร                           
           (n = 317) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู    4.35 0.45 มาก 1 
2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน มีทศันคตทิางบวก 4.23 0.52 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
 
ตอนที่  3ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตัดสินใจ (X1) ความรู้ 
ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั0.434ซึง่แสดงว่าความกล้าในการตดัสินใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
ร้อยละ43.40โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.34 (Z1) +  0.22 (Z3) + 0.15 (Z5)  
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พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้านโดยความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยู่ในลําดบัสงู
ท่ีสดุ (X�= 4.35, S.D. = 0.45) รองลงมาคือความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน (X�= 
4.23, S.D. = 0.51) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก (X�= 4.23, S.D. = 0.52)
และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน(X�= 4.15, S.D. = 0.65)ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร                           
           (n = 317) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู    4.35 0.45 มาก 1 
2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน มีทศันคตทิางบวก 4.23 0.52 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
 
ตอนที่  3ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตัดสินใจ (X1) ความรู้ 
ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั0.434ซึง่แสดงว่าความกล้าในการตดัสินใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
ร้อยละ43.40โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.34 (Z1) +  0.22 (Z3) + 0.15 (Z5)  
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนคุณลักษณะคุณลกัษณะของผู้บริหาร
สถานศกึษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร  

 (n = 317) 
แหล่งความแปรปรวน df SS     MS F Sig. 

Regression 3 24.20 8.06 80.12* .00 
Residual 313 31.51 0.10   

Total 316 55.71    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือก 

เข้าสมการ b Beta SEb t    Sig. 

คา่คงท่ี 2.20  0.13 16.55* .00 
ความกล้าในการตดัสนิใจ (X1)  0.24 0.34 0.48 5.02* .00 
ความรู้ ความสามารถ (X3) 0.14 0.22 0.46 3.23* .00 
ความกระตือรือร้น (X5) 0.09 0.15 0.41 2.34* .02 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

R = 0.659  R2 = 0.434 SEE. = 0.317 

 
อภปิรายผล 
 จากผลจากการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

1.จากผลการวิจยั พบว่าคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย
อนัดบัแรก คือ ความกระตือรือร้นอยู่ในระดบัสงูสดุ รองลงมาได้แก่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความกล้าใน
การตดัสินใจความรู้ความสามารถและความซื่อสตัย์ ตามลําดบัทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
และใช้เทคนิควิธีการต่างๆ มาช่วยในการตัดสินใจรวมทัง้การทํางาน และความเอาใจใส่ ความ
รับผิดชอบท่ีตนเองได้รับมอบหมายและทําหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้งานโดดเด่นเป็นประจักษ์ และ
ดําเนินงานเพ่ือให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556ในหมวดท่ี 1มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อท่ี 7 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ในการพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ เป็นผู้ นําการ
บริหารสถานศกึษา มีความรู้ความสามารถ ในการใช้หลกัสตูร การสอน การวดัผลและประเมินผลการ
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อภปิรายผล
	 จากผลจากการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 จากผลการวิจยั	พบวา่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบวา่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมาก 

ไปน้อยอนัดบัแรก	 คือ	 ความกระตือรือร้นอยู่ในระดบัสงูสดุ	 รองลงมาได้แก่	 ความเช่ือมัน่ในตนเอง	 

ความกล้าในการตดัสนิใจความรู้ความสามารถและความซ่ือสตัย์	ตามล�าดบัทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 ปฏิบตัิตน 

เป็นแบบอยา่งท่ีดีและใช้เทคนิควิธีการตา่ง	ๆ 	มาชว่ยในการตดัสนิใจรวมทัง้การท�างาน	และความเอาใจใส ่

ความรับผิดชอบท่ีตนเองได้รับมอบหมายและท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุ	 เพ่ือให้งานโดดเด่นเป็นประจกัษ์	

และด�าเนินงานเพ่ือให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัครุุสภา	 ว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ	พ.ศ.	2556	ในหมวดท่ี	1	มาตรฐานความรู้	และประสบการณ์วิชาชีพ	ข้อท่ี	7	ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีมาตรฐานความรู้	และประสบการณ์ในการพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ	เป็นผู้น�า

การบริหารสถานศกึษา	มีความรู้ความสามารถ	ในการใช้หลกัสตูร	การสอน	การวดัผลและประเมินผล 

การเรียน	 และมีคุณธรรมจริยธรรมในจรรยาบรรณหมวดท่ี	 2	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 ข้อ	 12	 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาและผู้บริหารการศกึษาต้องมีการตดัสนิใจปฏิบตักิิจกรรมตา่ง	ๆ  

โดยค�านงึถึงผลท่ีจะเกิดขึน้กบัการพฒันาของผู้ เรียน	บคุลากร	 และชมุชน	มุ่งมัน่พฒันาผู้ ร่วมงานให้

สามารถปฏิบตังิานได้เตม็ศกัยภาพ	ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี	แสวงหาความรู้	และใช้ข้อมลูขา่วสาร

ในการพฒันา	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปนดัดา	 ป่ินทศัน์	 (2556:	 99)	 ได้ศกึษาคณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารกบับรรยากาศองค์การสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ	

เขต	1	จากการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมและรายด้านอยูท่ี่ระดบัมาก	 โดยเรียงคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย	

ดงันี	้ ความรับผิดชอบ	ความสามารถในการตดัสนิใจ	ความมีชีวิตชีวาและความทนทาน	ความฉลาด 

มีไหวพริบและความสามารถในการจงูใจ	เน่ืองมาจากผู้บริหารสว่นใหญ่มีวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาโท 

สาขาการบริหารการศึกษา	 และการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารจะต้องผ่านกระบวนการในการคดัเลือก 

การอบรมการท�าผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์ตามหลักสูตรการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 และได้รับ 

การเพ่ิมพนูความรู้	ความสามารถ	ในการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	

	 จากผลการวิจยั	 แสดงให้เหน็วา่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ ท่ีมีอ�านาจท่ีได้รับ 

การยอมรับ	 และได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนและพร้อมท่ีจะขบัเคลื่อนให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย 

ตามท่ีก�าหนดไว้	ผู้บริหารจะต้องสนใจ	และเอาใจใสต่อ่การแสวงหาวิธีการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ	

พร้อมกับให้ข้อแนะน�าแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพครูของ 

เพ่ือนร่วมงานได้	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาในฐานะผู้น�าองค์กรแหง่การเรียนรู้จะต้องเหน็ความส�าคญั	
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และเอาใจใส่กบัการบริหารงาน	 ผู้บริหารจะต้องผลกัดนัให้ผู้ ร่วมงานได้ปฏิบตัิงานได้เต็มศกัยภาพ 

เพ่ือให้งานประสบความส�าเร็จและมีประสทิธิภาพเพ่ือน�าองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ	

	 2.	 ระดับประสิทธิผลของของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียน

ในสงักดัส�านกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	อยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบั 

จากมากไปหาน้อยดังนี	้ ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมี 

ค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ	 รองลงมา	 คือ	ความสามารถในการปรับเปลี่ยน	 และพฒันาโรงเรียนความสามารถ 

ในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก	 การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	 ตามล�าดบั	 ทัง้นีเ้พราะ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นสิ่งส�าคัญท่ีก่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งประสิทธิผลใน 

การปฏิบตัิงานเป็นสิ่งส�าคญัท่ีจะบอกถึงความสามารถในการสานสมัพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียน 

เพ่ือรวมแรงให้เป็นหนึง่อนัเดียวกนัในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้กบัโรงเรียน	และการใช้ทรัพยากรในการบริหาร

อยา่งมีประสทิธิภาพ	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การสอดคล้องกบัแนวคดิของ	Miskel,	McDonald	

&	Bloom	(1983	อ้างถงึใน	ภารดี	อนนัต์นาวี,	2557:	215)	ซึง่ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผลของโรงเรียน	คือ	 

ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ	หรือความพงึพอใจในการท�างานของครู	หรือขวญัของสมาชิกโรงเรียนดี	 และ 

สรุปว่าประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาดงันี	้ 1)	 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู	 2)	 ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก	 3)	 ความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน	และ	4)	ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนสอดคล้อง

กับงานวิจยัของสรียา	 อยู่เย็น	 (2556:	 54)	 ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอ�าเภอท่าตะเกียบ	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2	 โดยรวมรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	 

เรียงอนัดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านความสามารถ	ในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน	

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	ด้านความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู	 และด้านความสามารถในการพฒันา	 ให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัของทิพวรรณ	พรมกอง	 (2558:4-5)	 ได้ศกึษาประสทิธิผลของโรงเรียนคาทอลกิ	 สงัฆมณฑล

อบุลราชธานี	ผลการวิจยัพบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียนคาทอลกิสงัฆมณฑลอบุลราชธานีตามความคดิ

เหน็ของผู้บริหารโรงเรียน	และครูผู้สอน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี	้

ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก	และความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	 รองลงมาคือ	ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน	จะเหน็ได้วา่งานวิจยัท่ีสอดคล้องกบังานของ

ผู้วิจยัผลการวิจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนักบัผลวิจยัของผู้วิจยั	แตแ่ตกตา่งกนัในรายด้าน 

ท่ีมีคา่เฉลีย่ตา่งระดบักนั	อาจเป็นเพราะความคดิเหน็ของผู้บริหาร	และครูในงานวิจยัของผู้ ท่ีสอดคล้อง

ได้ให้ความส�าคญัในแต่ละด้านต่างกัน	 เช่นด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคต ิ

ทางบวก	และ	ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนในระดบัมากท่ีสดุ	 เพราะผู้บริหาร	และ



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018132

ครูในโรงเรียนได้ค�านงึถงึผลประโยชน์ท่ีมีตอ่นกัเรียน	 และโรงเรียน	 โดยการร่วมมือกบับคุคลในชมุชน 

ในการพฒันาโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	ซึง่ต่างจากงานของผู้ วิจยัท่ีผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น	 

และให้ความส�าคญักับความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูเป็นระดบั

มากท่ีสดุ	 เพราะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงู	 แสดงถึงผู้บริหารและครูในโรงเรียนสามารถ

พฒันาการด�าเนินงาน	การคดิอยา่งเป็นระบบ	การจดัการเรียนการสอน	จดัท�าและพฒันาสือ่นวตักรรม	

รวมทัง้จดับรรยากาศ	 และทรัพยากรอย่างเหมาะสมจนสามารถท�าให้นกัเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่ 

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้

	 จากผลการวิจยั	 แสดงให้เห็นว่า	 การด�าเนินงานของโรงเรียนให้มีคณุภาพเกิดประสิทธิผล 

ตามเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญท่ีโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส�าคัญเน่ืองจาก

ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนต้องร่วมกันจัดท�าหลกัสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ความต้องการและความสามารถของผู้ เรียน	 พร้อมทัง้จัดบรรยากาศและทรัพยากรเหมาะสมต่อ 

การพฒันาผู้ เรียนและพฒันาสื่อการเรียนการสอนใหม่	 ๆ	 ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้ เ รียนอย่างสม�่าเสมอเพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชัน้ 

ให้ประสบความส�าเร็จบรรลเุป้าหมายของโรงเรียน	ซึง่โรงเรียนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครต้องก�าหนดเป้าหมายทิศทางในการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจน 

เพ่ือให้โรงเรียนนัน้เกิดประสทิธิผลท่ีดีและมีคณุภาพ

	 3.		จากผลการวิจยัพบว่า	 คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เรียงตามอิทธิพลจากมาก 

ไปหาน้อย	คือ	ความกล้าในการตดัสนิใจ	ความรู้ความสามารถ	ความกระตือรือร้น	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 และสามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครได้ร้อยละ	 43.40	ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารสถานศกึษา

จ�าเป็นจะต้องมีผู้บริหารท่ีมีคุณลกัษณะ	 ด้านความรู้ความสามารถท่ีเกิดในตวัผู้บริหารท่ีเกิดจาก 

การเรียนรู้	ความรู้ทัว่ไป	แรงจงูใจ	ลกัษณะนิสยั	ภาพพจน์ท่ีมองตนเอง	บทบาททางสงัคม	หรือทกัษะ 

ท่ีช่วยให้ผู้บริหารปฏิบตัิงานได้ส�าเร็จได้ผลอย่างยอดเย่ียม	 ซึง่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน	 

โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียน	 จะต้องร่วมกนัพิจารณาตามแนวคิด	 แนวทางในการพฒันาวิสยัทศัน์	

สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง	สามารถแก้ปัญหาเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	และวตัถปุระสงค์

ของโรงเรียน	เพ่ือตอบสนองความต้องการของของบคุลากรในโรงเรียนดงัท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศ

ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	2554	มาตรฐานท่ี	8	ผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตังิานตามบทบาท

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 1)	 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์	ภาวะผู้น�าและความคิดริเร่ิม 

ท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน	 	 2)	 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม	 และใช้ข้อมลูผลการประเมิน 
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หรือผลการวิจยั	เป็นฐานคดิทัง้ด้านวิชาการและการจดัการ		3)	ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษา

ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิาร	4)	ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

ให้พร้อมรับการกระจายอ�านาจ	 5)	 นกัเรียน	ผู้ปกครองและชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการ

ศกึษา	และ		6)	บริหารให้ค�าแนะน�าค�าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพ

และเตม็เวลาซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Gardner	(1990:	46)	ได้กลา่ววา่	องค์ประกอบคณุลกัษณะ

ของผู้ บริหารสถานศึกษา	 หมายถึง	 คุณลักษณะของผู้ บริหารท่ีประกอบด้วยร่างกายท่ีสมบูรณ์	 

มีความฉลาดมีความสามารถกล้าตดัสนิใจ	มีความเช่ือมัน่ในตนเอง	สามารถปรับตวัได้ดีในสถานการณ์ 

การท�างาน	ความรับผิดชอบตอ่งานมีสมรรถภาพในการท�างาน	เข้าใจผู้ ร่วมงานมีทกัษะในการสื่อสาร 

การจูงใจเพ่ือน�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 สอดคล้องกับงานวิจัยของคณิตตรา	

เจริญพร	(2555:	76)	ได้ศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารสถานศกึษา 

โดยโรงเรียนเป็นฐานในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ผลการวิจยัพบว่า	

คณุลกัษณะด้านคณุธรรม	 รองลงไปได้แก่	 คณุลกัษณะ	 ด้านบคุลิกภาพ	คณุลกัษณะด้านวิชาการ	

คณุลกัษณะด้านความสามารถในการบริหารและคณุลกัษณะ	 ด้านภาวะผู้น�าส่งผลต่อการบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ร้อยละ	 45.40	 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ซึง่แตกต่างจากคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในด้าน 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง	และด้านความซ่ือสตัย์	 ท่ีไม่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เน่ืองจากยงัมีปัจจยัในด้านคณุลกัษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษาในด้านอ่ืน	 ๆ	 ท่ีสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครได้อีก	

	 ส�าหรับการวิจยัในครัง้นี	้คณุลกัษณะของผู้บริหารนัน้เป็นสิง่ท่ีส�าคญัและจ�าเป็นตอ่การบริหาร

บคุลากร	 และบริหารงานในโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	ผู้บริหารท่ีดีต้องมีคณุลกัษณะท่ีมีความกล้า

ตดัสนิใจในการบริหารงานอยา่งมีวิจารณญาณ		โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศอยา่งรอบด้านในการตดัสนิใจ	

และศกึษาหาสาเหตเุพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในองค์กรผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถปฏิบตัิ

ตามนโยบาย	กฎ	 ระเบียบทางราชการ	 ได้อย่างถกูต้องสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กระบวนการ

ท�างานเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง	ๆ 	ในองค์กรได้	โดยใช้ความรู้หลกัวิชาการในการปฏิบตังิานบริหารองค์กร

ได้อย่างสร้างสรรค์ก�าหนดทางเลือกในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 

โดยตระหนกัถงึครูและผู้ปกครอง	รวมไปถงึการเอาใจใส	่ความกระตือรือร้นในการบริหารงานแสวงหา

วิธีการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องผลกัดนัและแนะน�าแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการปฏิบตังิานแก่ผู้ ร่วมงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพครูจงึจะสง่ผลให้ประสทิธิผลของโรงเรียนนัน้

บรรลตุามเป้าหมาย	 โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนจะต้องร่วมกนัพิจารณาตามแนวคิด	 แนวทางใน 

การพฒันาวิสยัทศัน์	การจดัท�าหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาความต้องการ	และความสามารถ

ของผู้ เรียน	 ด้วยการจดับรรยากาศและทรัพยากรเหมาะสมตอ่การพฒันาผู้ เรียน	พฒันาสื่อการเรียน 
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การสอนใหม่	 ๆ	 ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ	ด�าเนินการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนกัเรียนทกุระดบัชัน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจเพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนความรู้ความสามารถ 

ท่ีจ�าเป็นในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม	จริยธรรมและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ดงันัน้	ผู้บริหาร	และครูร่วมกนัเปลีย่นแปลงการด�าเนินงานพฒันาโรงเรียน	ด้วยการจดักระบวนการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน	 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจากการใช้

นวตักรรมหรือเทคโนโลยีทางการศกึษาท่ีเหมาะสม	 โดยผู้บริหารสามารถให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหา 

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนด้วยวิธีการประนีประนอม	 และเป็นมิตรใน 

การชีแ้นะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนของนกัเรียน	รวมไปถงึแนวทางการแก้ไขปัญหา 

การปฏิบตัิงานแก่บุคลากรซึ่งผู้บริหารครูและบุคลากรต้องรับรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใน

โรงเรียน	 เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	และวตัถปุระสงค์ตามท่ีวางไว้จงึจะสง่ผลให้โรงเรียนนัน้มีประสทิธิผล

ท่ีดีเป็นท่ีพงึพอใจกบับคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	 ผู้บริหารควรให้ความสนใจ	และเอาใจใสต่อ่การแสวงหาวิธีการท�างานให้ประสบผล

ส�าเร็จ	พร้อมกบัให้ข้อแนะน�าแนวทางการปฏิบตังิานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าในอาชีพครูของ

เพ่ือนร่วมงานได้	

	 	 1.2	 ผู้บริหาร	และบคุลากรภายในโรงเรียนควรร่วมกนัจดัท�าหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหาความต้องการและความสามารถของผู้ เรียน	พร้อมทัง้จดับรรยากาศและทรัพยากรเหมาะสม

	 	 1.3		ผู้บริหารควรรับรู้ถงึปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกบั	ครู	และบคุลากรในโรงเรียน

และพร้อมประสานความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้อยา่งเหมาะสม

	 	 1.4		ผู้บริหาร	 และครูควรร่วมกนัปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีทศันคติ 

ทางบวก	 โดยใช้นวตักรรม	หรือเทคโนโลยีทางการศกึษา	และพฒันาอาคารสถานท่ีในโรงเรียนท่ีเอือ้ 

ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

	 	 2.2		ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

	 	 2.3		ควรศกึษาประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
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