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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูของ

โรงเรียนในสังกัดดังกล่าว จำนวน 313 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได 

 ผลการวิจัย พบว่า  1) สมรรถนะของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่สมรรถนะด้านการ

พัฒนาตนเอง การบริหารการเปล่ียนแปลง การทำงานเป็นทีม และด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่วน

ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีนำมาศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ด้าน ความสามารถในการใช้ส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนความ 

สามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจการทำงานของครู และด้านความ 

สามารถ ในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก  2) สมรรถนะของ

ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีเพียง 3 สมรรถนะเท่าน้ันท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการ

พัฒนาตนเอง โดยท้ังหมดร่วมกันส่งผลได้มากถึงร้อยละ 47  เฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเพียง

สมรรถนะเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 39 

คำสำคัญ: สมรรถนะ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the competency of administrators 

affecting the effectiveness of schools under the Office of Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area 1, by studying with a sample group of 313 teachers of the 

schools under the jurisdiction of the office. From stratified random sampling the tool used 

for collecting data was a questionnaire. And analyze data with statistics such as 

percentage, mean, arithmetic Standard deviation, Pearson's product moment correlation 

coefficient. And stepwise multiple regression analysis. 

The results showed that: 1) The competency of the executives Overall is at a 

high level. Including self-development competencies Change management Teamwork And 

in technology and communication as for the effectiveness of the schools being studied in 

general, it was also at the high level, including the ability to use media, innovation and 

technology of teachers, reading enthusiasm, and self-seeking of students. Ability to 

allocate resources efficiently Teachers' job satisfaction and their ability to change to 

internal and external environment. 2) The competency of the administrators affecting the 

effectiveness of the school. Only 3 competencies have a positive relationship with Statistical 

significance is change management. Teamwork And self-development All together, it can 

result in as much as 47 percent. In the area of change management, only one 

performance can be described as much as 39 percentage. 

 

Keywords: Competencies, School administrators, School effectiveness

 

บทนำ  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญและมีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

จึงต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้นำท่ีมีสมรรถนะครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ กล่าวคือต้องมี 1) ความรู้: 

ความรู้เฉพาะด้านของผู้บริหาร เช่น ความรู้ด้านการบริหาร การศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น 2) ทักษะ: ส่ิงทีผู้บริหารกระทำได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความ

ชำนาญ/เช่ียวชาญ โดยเฉพาะทักษะสำหรับการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการสร้างทีมงาน ทักษะ

การเป็นผู้นำระดับโลก ความสามารถในการบริหารเวลาและความใส่ใจ เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน 3) คุณลักษณะ ส่วนบุคคล: บุคลิกลักษณะ

ประจำตัวท่ีติดตัวมาและไม่ค่อยเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร  องค์ประกอบสมรรถนะท้ังสามกลุ่มน้ี  
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เป็นลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่และเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้มีผลการบริหารงานโรงเรียนท่ีดีกว่าหรือสูงกว่า

มาตรฐาน (บรรลุ ชินน้ำพอง, 2556) 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากการศึกษาพบว่าข้ึนอยู่กับผู้บริหารเป็นสำคัญ และปัจจัยสำคัญท่ี

จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลดังกล่าวก็คือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหรือ

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ในฐานะท่ีผู้วิจัยทำงานเก่ียงข้องกับการบริหารการศึกษา มีความตระหนักและให้

ความสนใจในเร่ืองน้ี จึงต้องการหาคำตอบว่า มีสมรรถนะของผู้บริหารใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยคาดหวังว่าผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาได้ในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร และประสิทธิผลของการบริหาร ตามการรับรู้ของครูใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหาสาระ ผู้วิจัยได้อาศัยสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 

(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548 : 6-41) หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากำหนด (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  

2547 : 40) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT)  (2) ด้านการพัฒนาตนเอง 

(3) ด้านการทำงานเป็นทีม และ (4) ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง  

ส่วนประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน ได้อาศัยกรอบแนวคิดของ ฮอยและเฟอร์กูสัน (Hoy and 

Ferguson, 1985) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ

นักเรียน (2) ความพึงพอใจในการทำงานของครู  (3) ความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ของครู  (4) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) ความสามารถในการปรับ 

เปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาทางอ้อมจากการรับรู้ของครูผู้สอนของโรงเรียนต่าง ๆ  

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 121 แห่ง 1,689 คน โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 313 คน จาการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

       ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. แบบวิจัยในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้ วิ จัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

ในลักษณะของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research)  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 121 แห่ง มีครูท้ังหมด 1,689 คน ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่ม 

แบบช้ันภูมิ มาทำการศึกษา จำนวน 313 คน ซ่ึงไม่ต่ำกว่าจำนวนข้ันต่ำท่ียอมรับได้จากตารางกำหนดขนาด

ตัวอย่างของเคจซ่ีและมอร์แกน 

3. เคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพ่ือสอบถาม

เก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกำหนดคะแนนการตอบดังน้ี 
 

   5 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 

    4 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับมาก 

    3 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับน้อย 

    1 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยค่าร้อยละ และค่าคะแนนเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย ใช้เกณฑ์ดังน้ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)  

2. ด้านการพัฒนาตนเอง  

3. ด้านการทำงานเป็นทมี 

4. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธผิลการบริหารสถานศึกษา 

1. ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหา 

   ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน   

2. ความพึงพอใจในการทำงานของครู   

3. ความสามารถในการใช้สือ่นวัตกรรม 

   และเทคโนโลยีของครู    

4. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 

    อย่างมีประสิทธิภาพ     
5. ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนสภาวะ  

   แวดล้อมที่มากระทบ   
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    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับน้อย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

1. สมรรถนะของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีนำมาศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับ

มาก มากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง  ด้านการทำงานเป็นทีม และด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกลุ่มตัวอย่างท่ีนำมาศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยด้าน ความสามารถในการใช้ส่ือ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู อยู่ในระดับมากมากกว่าทุกด้าน 

รองลงมาคือ ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ด้านความสามารถใน 

การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจในการทำงานของครู และด้านความ สามารถ

ในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับประสิทธิผล

ของโรงเรียนในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ คือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ด้านการทำงานเป็น

ทีม และด้านการพัฒนาตนเอง ยกเว้นด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) และท้ังหมดร่วมกันส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลได้มากถึงร้องละ 47 โดยเฉพาะ

การบริหารการเปล่ียนแปลงเพียงด้านเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนได้

สูงถึง ร้อยละ 39 

 

การอภิปรายผล 

1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้อมูลสารสนเทศน้ี

แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์การและมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงาน

บุคลากร ทำให้การดำเนินภารกิจบรรลุความสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ดังน้ันการบริหารโรงเรียนในภารกิจ 

ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผล บุคคลท่ีเก่ียวข้องจึงต้องพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเป็นเหล่าน้ีให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ปาริฉัตร ช่อชิด (2559) ได้ศึกษาเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี และเสนอว่าควรมีการพัฒนาใน 8 ด้าน 

1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม  

2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย การส่ือสารและจูงใจ  
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน์ งานวิจัยของชาตรี โพธิกุล (2552) ก็ได้นำเสนอในลักษณะ

ท่ีสอดคล้องกัน 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านก็ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ช่อชิต (2559) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารสถานศึกษา คือ โรงเรียนมีการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูอยู่ระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก

การศึกษาในปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้การสอนเพ่ิมมากข้ึน  มีการ

สนับสนุนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมาสู่โรงเรียนเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงเป็น

การพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองตามความต้องการและความต้องการของ 

แต่ละคน ซ่ึงทำให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ส่วนโรงเรียนมี

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อการทำงานรวมท้ัง

สามารถปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

3. สมรรถนะของผู้บริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เพียง 3 ด้านเท่าน้ัน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 

โดยร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม  

เขต 1 ได้ร้อยละ 47 โดยเฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเพียงด้านเดียว สามารถอธิบายได้สูงถึง 

ร้อยละ 39 ดังน้ัน ตามนัยของผลการวิจัยน้ีผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีการตรวจสอบตนเอง และแสวงหา

แนวทาง วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้านน้ีเป็นลำดับแรกก่อน และควรมีในระดับท่ี

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะหากมีสมรรถนะมากข้ึน การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลก็จะเพ่ิมมากข้ึน

ตามไปด้วย ซ่ึงในท่ีสุดแล้วจะส่งผลต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผู้เรียนน่ันเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) รวมท้ังบรรลุ ชินน้ำพอง (2556) และยุกตนันท์ หวานฉ่ำ (2555) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 

    ผู้บริหารสถานศึกษา ควรตรวจสอบตนเองว่าของท่านว่ามีสมรรถนะด้านใดบ้าง ถ้าด้านใดท่ียังมีไม่

มากพอ ควรพัฒนาให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำการบริหารการเปล่ียนแปลง

มาใช้ในการพัฒนาระบบโรงเรียนให้มากข้ึนเน่ืองจากประสบการณ์การทำงานเป็นส่ิงท่ีทำให้เกิดความ

แตกต่างในการบริหารการเปล่ียนแปลง จึงควรมีส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะท่ีจำเป็นกับการพัฒนาการ

บริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนให้แก่บุคลากรทุกคน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 หากมีการวิจัยในลักษณะน้ีในคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมกลุ่มอ่ืนเข้ามาศึกษาด้วย เช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองท่ีอยู่โดยรอบ เพ่ือถ่ัวเฉล่ียคำตอบ ไม่ให้เกิดความ
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ลำเอียง รวมท้ังการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ท่ีไม่ควรใช้แบบสอบถามเพียง 

อย่างเดียว อาจเป็นแบบสังคมมิติ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  

สถิติหลักท่ีหาคำตอบของการวิจัยคร้ังน้ี คือ Stepwise Multiple Regression หากเพ่ิมเติมโดยทำ 

Path Analysis ก็จะทำให้ทราบว่าตัวแปรท่ีส่งผลน้ัน ตัวแปรใดส่งผลโดยตรง ส่งผลทางอ้อม เก่ียวข้องกับ

ตัวแปรอ่ืนใดบ้าง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปปรับใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

 

บรรณานุกรม 

กนกวรรณ  อินทร์น้อย. (2553). กระบวนการการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 

   มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ชาตรี โพธิกุล. (2552). สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปาริฉัตร ช่อชิต. (2559). สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

บรรลุ  ชินน้ำพอง. (2556). สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    

  ขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ. (2555). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี. 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. (2545). สมรรถนะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือน. ม.ป.ท.  

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2548). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา. 

Hoy, Wayne K. & Furguson, Judith. (1985). Theoretical framework and exploration. Texas: 

Business Publication. 

 

 
 


