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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ลั กษณะของผู้ บ ริ ห ารมื ออาชี พ 2) ศึ ก ษาระดั บ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
กับประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวั ดสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสถานศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.80, SD=0.88) 2) ระดับประสิทธิภาพ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชนในสั งกั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
สมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.76, SD=0.86) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุ ท รปราการ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ภ าพรวมอยู่ ในระดั บ น้ อยที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01
4) คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ผู้บริหารมืออาชีพ คุณลักษณะของผู้บริหาร ประสิทธิภาพการบริหาร
Abstract
The objectives of this research were to; 1) study the characteristics of a professional
administrators, 2) study the level of the efficiency of school administration, 3) study the
relationship between the characteristics of a professional administrators and study the
efficiency of school administration. And 4) to study the characteristics of a professional
administrators affecting the efficiency of private school management under the Office of
Samut Prakan Education. The sample group used in this study was school administrators
346 people. The tools used in the study were questionnaires. The statistical analysis
including percentage, average, standard deviation, Pearson 'Product Moment Correlation
Coefficient and Multiple Regression Analysis.
The study found that; 1) Level of characteristics of a professional administrators of private
educational institutions under the Office of Samut Prakan Education. The overview is at a
high level. ( x̅= 3.80, SD= 0.88), 2 ) The efficiency level of school administration of private
school administrators under the Office of Samut Prakan Provincial Education. The overview
is at a high level. (x̅=3.76, SD=0.86), 3) The relationship between the characteristics of a
professional administrators and the efficiency of private school management under the
Office of Samut Prakan Education. There was a general relationship at a low level at the
statistical significance level of .01., and 4) The characteristics of professional administrators
affect the efficiency of private school management under the Office of Samut Prakan
Education at the statistical significance level of .01.
Keywords: professional administrator, characteristics of administrator, administrative efficiency
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บทนา
ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตข้อจากัด ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่าน
เครื่องมือที่หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมในการบริหารงานเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น
ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารจะเป็ น บุ ค คลในการแปลงนโยบายไปสู่ ภ าคปฏิ บั ติ จึ ง จะต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะและ
ความสามารถที่จะรวมพลังในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อความอยู่รอดของ
สถานศึกษาในโลกยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องเตรียมตนเองให้มี
คุณลักษณะและขีดความสามารถที่เหมาะสม เพื่อเป็นผู้ประสานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ พัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่ อผลิ ตเยาวชนที่พึ งประสงค์ให้ บรรลุ
เป้าหมายต่อไป ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้นาที่มีบทบาทสาคัญต่อการนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จอย่างมือ
อาชีพ จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริง (พระมหาสุชาติ เจ้า ,
2561: 1)
การดาเนินการดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถมีบทบาทที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง เพราะความสาเร็จของทุกด้านขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้บริ หาร สอดคล้องกับ
กานต์ บุญศิริ (2557) ได้กล่าวว่า นักบริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ ต้อง
เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการบริหารองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งมี
โลกทัศน์ที่กว้างไกลที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้ผู้นาองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่สามารถกาหนดภาพในอนาคต
ขององค์กรได้อย่างชัดเจน และต้องเป็นบุคคลที่ความรู้ความสามารถในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใน
ทักษะทางด้านการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทันเหตุการณ์ มีวิธีการบริหารอย่าง
ฉลาด สร้างบรรยากาศของการทางานที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถพัฒนา
ปรั บปรุ ง และแก้ ไขให้ บรรลุ ตามเป้ าหมายได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล นอกจากนั้ นยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shah, M. (2014) ได้กล่าวเช่นเดียวกันไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้ใน
การการบริหารการศึกษาโยการนากระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ทั้งศาสตร์และและศิลป์
ทางการบริหารมาใช้ในกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรทางการศึกษาและสมาชิกของสังคม ให้
ได้รับการศึกษาที่ ทีคุณภาพ มี ความสมบู รณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่ งความรู้
ดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องนามาปรับใช้เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
นอกจากความเป็ น มื ออาชี พ ของผู้ บ ริห ารการศึก ษาแล้ ว สิ่ งที่ แสดงถึ งความส าเร็จในการ
บริหาร คือ ประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการกระจายอานาจ
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การบริหารและการจัดการทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ทาให้สถานศึกษาเกิดความคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการ
ความเหมาะสม ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา ส่วนการเปลี่ ยนแปลงระบบการศึกษาในโรงเรียนเพื่อ
รองรับการกระจายอานาจ พบว่า ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมีประสิทธิภาพในการบริหารการแก้ไข
ปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการบริห ารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร
และการบริ ห ารงานวิช าการ เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารโรงเรีย นสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้
(วรพงษ์ เถาว์ชาลี, 2557: 854)
จากการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในด้านเป้าหมาย ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 การกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ถึงแม้จะมีการกระจายอานาจแต่
ก็ท าให้ การบริห ารยังขาดประสิ ทธิภ าพ จากการศึกษาข้อมูล จานวนสถานศึกษาเอกชน ในสั งกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 108 โรงเรียน พบว่า ผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายในของสานักงานศึ กษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีแต่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O–Net) ของจานวน 108 โรงเรียน
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ยังมีผลคะแนนในบางรายวิชาต่ากว่าระดับชาติ จะเห็นได้
ว่าถึงแม้จะมีการกระจายอานาจให้แก่สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ สามารถบริหารและจัด
การศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัวสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
กระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ แล้วก็ตามแต่ด้านการจัดการเรียนการสอนยังมีผลการ
ประเมินในระดับชาติในบางรายวิชาที่ต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขและการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นนั้นต้องอาศัยความสามารถ
ของผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ในการที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารโรงเรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพดี ยิ่ งขึ้ น
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561: 1–8)
จากสภาพความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หาดั งที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย เล็ งเห็ น
ความส าคั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ และประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
จึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อนาผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาเอกชนในสั ง กั ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพกับประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
4. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
สถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ด้านความรู้ความสามารถในการ
บริหาร
2. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. ด้านบุคลิกภาพ
4. ด้านภาวะผู้นา
5. ด้านมนุษย์สัมพันธ์
(ธนวัฒน์ สายนภา, 2559: 45)

1. ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ
2. ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ
3. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
4. ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป
(ศักดิ์นิรันดร์ วงษ์ศรีแก้ว, 2560: 5)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ เป็ น การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห าร
มืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ส ถานศึ ก ษาเอกชนสั ง กั ด
ส านั ก งานศึกษาธิก ารจั งหวัดสมุท รปราการ ปีการศึก ษา 2562 จานวน 108 โรงเรียน รวมทั้งสิ้ น
3,417 คน
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970:
607–610) จากจ านวนผู้ บ ริ ห ารและครู ส ถานศึ ก ษาเอกชน สั งกั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 346 คน จากนั้นทาการสุ่มแบบชั้นภูมิ มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามขนาดสถานศึกษา
ประชากร (คน)
กลุ่มตัวอย่าง (คน)
ขนาดสถานศึกษา
ผู้บริหาร
ครู
รวม
ผู้บริหาร
ครู
เล็ก
57
342
399
5
34
กลาง
134
892
1,026
14
90
ใหญ่
285
1,707
1,992
30
173
รวม
476
2,941
3,417
49
297

รวม
39
104
203
346

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งหน้าที่
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสังกัด
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดสมุทรปราการ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale)
ในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การสร้ า ง
เครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่ออาจารย์ ที่
ปรึกษาเพื่อกาหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. กาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
3. พัฒ นาและปรับ ปรุงแบบสอบถาม เรื่อง คุณ ลักษณะของผู้บริห ารมืออาชีพ ที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารยี่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
5. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (The Index of
Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ แสดงว่ าข้อคาถามมีความตรง
เชิงเนื้อหา
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6. น าแบบสอบถามที่ ป รั บปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กั บประชากรที่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1990: 202–204) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.92 ซึ่งมากกว่า 0.80 ถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวสามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ขอหนังสือขออนุเคราะห์จาก
บัณ ฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา เพื่อขอความร่วมมือจากสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการในการขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยนา
แบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล ถามด้ ว ยตนเอง และรวบรวม ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบสอบถามและประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพัน ธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson’ Product Moment
Correlation Coefficient) และ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย
ใช้วิธี Stepwise เพื่อดูตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างมี
นัยสาคัญ
ผลการวิจัย
1. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาเอกชนสั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ส่ วนใหญ่ป ฏิบั ติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 58.9 มีประสบการณ์ ในการ
ทางานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 39.8 และมีหน้าที่เป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน ร้อยละ 87.5
2. คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาเอกชน ภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก
(x̅=3.80, SD=0.88) เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 5 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงตามค่าเฉลี่ย
ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ( x̅= 3.96, SD=0.82) ด้ า นความรู้ ค วาม สามารถ และด้ า น
บุคลิกภาพ (x̅=3.87, SD=0.90) ด้านภาวะผู้นาและมนุษยสัมพันธ์ (x̅=3.64, SD=0.89) ตามลาดับ มี
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคุณ ลั กษณะของผู้ บ ริห ารมืออาชีพ นาเสนอใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
x̅
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
SD
แปลค่า
1. ด้านความรู้ความสามารถ
3.87
0.82
มาก
2. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.96
0.82
มาก
3. ด้านบุคลิกภาพ
3.87
0.90
มาก
4. ด้านภาวะผู้นา
3.64
0.89
มาก
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์
3.65
0.95
มาก
รวม
3.80
0.88
มาก
3. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.76, SD=0.86) เมื่อพิจารณาปัจจัย
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
บริ ห ารงบประมาณ (x̅= 3.88, SD=0.85) ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารวิ ช าการ (x̅= 3.86, SD=0.85)
ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป (x̅=3.73, SD=0.87) และประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ (x̅=3.57,
SD=0.85) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริห ารสถานศึกษานาเสนอใน
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
x̅
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
SD
แปลค่า
1. ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ
3.57
0.85
มาก
2. ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ
3.86
0.85
มาก
3. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
3.88
0.85
มาก
4. ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป
3.73
0.87
มาก
รวม
3.76
0.86
มาก
4. ภาพรวมคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยกับประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชนที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.226, Sig.=.000) เมื่อ
พิจารณาคุณลั กษณะของผู้ บริหารมืออาชีพทั้ ง 5 ด้าน กับประสิ ทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ
สถานศึ ก ษาเอกชน พบว่ า ด้ านความรู้ ค วามสามารถ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารสถานศึ ก ษา และด้ านบุ ค ลิ ก ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ในระดั บ น้ อ ยกั บ
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ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ส่วนคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านภาวะผู้นา และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสั มพั น ธ์ ระหว่างคุ ณ ลั กษณะของผู้ บ ริห ารมื ออาชีพ กับ ประสิ ทธิภ าพการบริห าร
สถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหาร
รวม
การบริหาร การบริหาร การบริหาร การบริหาร
มืออาชีพ
วิชาการ
งบประมาณ งานบุคคล
ทั่วไป
1. ด้านความรู้ความสามารถ
2. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. ด้านบุคลิกภาพ
4. ด้านภาวะผู้นา
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์
รวม

r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.

.022
.706
.042
.466
-.128*
.026
-.039
.499
.224**
.000
.057
.321

.152**
.008
.072
.210
.314**
.000
.098
.087
.015
.791
.225**
.000

.138*
.016
.077
.182
.284**
.000
.148**
.010
.015
.798
.226**
.000

.115* .138*
.046
.016
.045
.077
.435
.182
.232** .229**
.000
.000
.079
.093
.169
.105
.066
.100
.255
.082
.190** .226**
.001
.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 5 ด้าน
คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นา และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรด้านบุคลิกภาพเท่านั้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ร้อยละ 52.0 มีรายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 รูปแบบสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ตัวแปร
b
S.E.E.
t
Sig.

ค่าคงที่
2.688
.262
10.262
.000
ด้านบุคลิกภาพ (X1)
.276
.067
.229
4.091
.000
R=.229a R2=.052 S.E.E.=.3715 F=16.733
Y คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ=2.688+.276 (X1)
โดยที่ X1 คือ การริเริ่มส่วนบุคคล
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาสามารถอภิ ป รายผลตามปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
สถานศึกษา สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ ได้ดังนี้
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาเอกชน พบว่า ภาพรวม
ผู้บริหารมีลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษาคิดเห็นว่า
ผู้บริหารมีคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุ ด เนื่องจากผู้หารมีความซื่อสัตย์ สุ จริต โปร่งใสจริงใจ และ
ปฏิบั ติตนตามหลั กศาสนาและอยู่ในศีลธรรมอันดี นอกจากนั้นผู้ บริหารยังมีความรู้ความ สามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ได้รับเพราะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
จนผลงานเป็ นที่ประจักว่าผู้บริหารมีความรอบรู้เท่าทันในสถานการณ์ที่เปลี่ย นแปลงในอนาคตได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชา พิกุลทอง (2559: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหาร
มื อ อาชี พ กั บ การบริ ห ารเชิ งกลยุ ท ธ์ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาสั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารมาก เห็นได้จากการเป็นผู้นาที่ดี
มีคุ ณ ธรรม รอบรู้ และบริ หารคนเป็ น อีกทั้ งยังสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ นิ ตยา ทองไทย (2556:
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง พบว่า
คุณลั กษณะผู้ บริ หารสถานศึ กษามืออาชีพตามความคิดเห็ นของผู้ บริหาร และครูในภาพรวม ต้ องมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นลาดับแรก รองลงมามีบุคลิกภาพที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหาร และมีความเป็นผู้นา ตามลาดับ
2. จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ภาพรวมผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดั บ มาก อาจเป็ นเพราะบุ คลากรทางการศึ กษาคิ ดเห็ นว่าผู้ บริห ารมี ประสิ ทธิภ าพในการบริ หาร
งบประมาณมาก โดยการใช้จ่ายงบประมาณต้องเน้นความเป็นอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ และ
จัดสรรงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์
เถาว์ชาล และ นพดล เจนอักษร (2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ประสิ ทธิภาพการบริ หาร
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สถานศึ ก ษาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การเป็ น โรงเรี ย นมาตรฐานสากลของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ พบว่า ผู้บริหารจะต้องมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ดี เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่า และก่อประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์นิรันดร์ วงษ์ศรี แก้ว (2560:
บทคัดย่ อ) ได้ท าการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการบริหารสถานศึ กษาเอกชนระดั บ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในจั งหวั ดยโสธร พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ผู้ บ ริ ห ารที่ ดี ต้ อ งมี คื อ ต้ องบริ ห าร
งบประมาณเป็นเพื่อความคุ้มค่าในการบริหารจัดการที่เกิดประโยชน์
3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมคุณลั กษณะของผู้ บริหารมืออาชีพส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชนที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ยังมีความสัมพันธ์ในระดับน้อยอยู่
อาจเป็นเพราะประสิทธิภาพการบริหารที่ต้องมีการปรับปรุง เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การศึกษาค่อนข้างมาก ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการศึกษาเพื่อให้
ประสิทธิภาพในการทางานยกระดับขึ้น เห็นได้จากคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านบุคลิกภาพ ก็มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาด้วยเช่นกัน อาจเป็นเพราะ
ผู้ บริ หารต้องมี การศึ กษาหาความรู้เพิ่ มเติมเพื่ อนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารสถานศึ กษาให้ เต็ ม
ประสิทธิภาพด้วย นอกจากนั้นต้องปรับปรุงบุคลิกภาพให้เป็นผู้นาและผู้ตามในขณะเดียวกัน คือ ต้องรับ
ฟังปัญหาของผู้บังคับบัญชา และสามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
ซึ่ งสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ยของ Bayarystanova, Arenova and Nurmuhametova (2014: Abstract)
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจั ดการระบบการศึ กษาและคุณลั กษณะของผู้ บริหารมื ออาชีพ พบว่า การ
จัดการบริการระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องมีความรู้ และบุคลิกภาพที่ดี
4. จากการศึ กษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริห ารมือ อาชีพ ที่ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิภ าพการบริห าร
สถานศึกษา เมื่อนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเข้าสมการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความ
สามารถ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นา และด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า
ตัวแปรด้านบุคลิกภาพเท่านั้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาถึงร้อยละ 52.0 อาจเป็น
เพราะผู้บริหารมืออาชีพต้องอยู่กับการเปลี่ยนของสถานศึกษาตลอดเวลาเนื่องจากปัจจุบันการศึกษา
ได้เปลี่ยนไปมาก มีการเชื่อมต่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสื่อสารกันภายในองค์กร จึงทาให้
ผู้บริหารต้องเป็นผู้นา และพาผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามไปด้วย ในขณะเดียวกันจะมีผู้ใต้ บังคับบัญชา
ที่ตามเทคโนโลยีไม่ทันเนื่องจากอายุมาก ทาให้ไม่เก่งเทคโนโลยี ผู้บริหารต้องอดทนต่อการบริหารงาน
ส่วนนี้ด้วยเพื่อประสิทธิภาพการทางานเป็นไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังต้องคอยรับฟังปัญหาทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาและใช้ทักษะในการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจสิ่งที่สื่อสารด้วย
ดังนั้นด้านบุคลิกภาพจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา เมื่อนาคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา อย่ างมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Ibara (2014: Abstract) ได้
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ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาผู้ บ ริห ารมื อ อาชี พ : เส้ น ทางสู่ ก ารบริห ารโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพในประเทศไนจี เรี ย พบว่า การบริห ารงานการศึ ก ษาอย่ างมื อ อาชีพ นั้ น ผู้ น าต้ อ งมี
บุคลิกภาพการเป็นมืออาชีพที่ดี ถึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร ด้านความรู้ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ เพื่อความอยู่รอดของสถานศึกษาในโลกยุค
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารจึงควรศึกษาเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เพื่อเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้บริหารของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และ
นามาพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. เมื่อศึกษาการทานายอิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการบริห ารสถานศึกษายังพบว่า
ด้านบุคลิกภาพ เป็นตัวแปรเดียวที่ส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึง
ควรต้องมีการปรับปรุงบุคลิกให้เหมาะสมกับผู้บริหาร เช่น มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง กระตือรือร้น
ความมั่ น ใจ และเชื่ อ มั่ น ในตนเอง เพื่ อ น าพาผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด าเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่
สถานศึกษาต้องการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความสาเร็จขององค์การ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ได้ผู้บริหาร
ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และรับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไปอนาคตได้
2. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ความรู้ ค วามสามารถประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
สถานศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด สมุ ท รปราการ ได้ แ ก่ ความรู้ เท่ า ทั น ใน
สถานการณ์ ทักษะในการเข้าสั งคม ความพร้อมทางด้านข้อมู ล ข่าวสาร สารสนเทศ การควบคุ ม
อารมณ์ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นต้น เพื่อนาไปสามารถบูรณา
การประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพได้
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