
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 71 
 

การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล 
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

A Study on the effect of the Administrator Leaderships and the School 
Effectiveness in Phuket Municipality Schools 

อธิษฐาน วัธนจันทร1*, ปราโมทย  เงียบประเสริฐ2 
Athithan Wutanajun1*, Pramote  Geibprasert2 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

และเพ่ือวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ภูเก็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ขาราชการครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 191 คน ซึ่งไดมาจากการเปด
ตารางเครจซ่ีและมอรแกน ดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของขาราชการครูในแตละโรงเรียน จากประชากร
จํานวน 376 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 2 ฉบับ ประกอบดวยแบบสอบถามภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เทากับ .98 และ .94 ตามลําดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับสูง ดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลิกภาพของผูนํา รองลงมาคือ ดานภูมิหลังของผูบริหาร ดานการนําการเปลี่ยนแปลง 

ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และดานทักษะในการปฏิบัติงาน สวนระดับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและ

รายดาน ทุกดานอยูในระดับสูง ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก รองลงมาคือ 

ดานการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานการแกปญหา

ในโรงเรียน  

ปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวย ทักษะในการ

ปฏิบัติงานของผู บริหาร การทํางานรวมกับผู อื ่น และภูมิหลังของผู บริหาร ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .72 และมีคาอํานาจในการทํานายรอยละ 52 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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Abstract  
The purposes of this research were  1) to study the level of an administrator leaderships 

in Phuket municipality schools, 2) to study the level of the effectiveness of Phuket municipality 
schools and 3) To analyze the administrative leadership factors affecting the effectiveness of 
Phuket municipality schools.  The sample  consisted of 197 teachers from the population of 376 
teachers in Phuket municipality schools. The group size was adjusted by Krejcie & Morgan table. 
Questionnaires used collecting the data was a five-point scale type and with a reliability of an 
administrator leaderships questionnaires and a school effectiveness questionnaires were 0.98 and 
0.94, respectively. The statistics employed to analyze the collected data including the frequency, 
percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

The results of the study revealed that:  

The level of the administrative leaderships in Phuket municipality schools was found to 
be high. And also, they were found to be high of all aspects of the leaderships. The level of the 
effectiveness of Phuket municipality schools was found to be high. And also, they were found to 
be high of all aspects of the effectiveness. The administrative leadership factors affecting the 
effectiveness schools were administrator working skills, team works and administrators’ 
background and it had a statistically significant level at 0.01, the prediction ability was 52 percent 
and a multiple correlation coefficient was .72 

 

Keyword : school administrator leadership, school effectiveness 
 
บทนํา 
 ปจจุบันเปนยุคการสื่อสารท่ีไรพรมแดน ขอมูลขาวสารมีความเชื่อมโยงอยางใกลชดิจากทุกมุมโลก การไหล
ของขาวสารกอเกิดการเรียนรู นําไปใชเพ่ือปรับปรุง แกไขและพัฒนาใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู  สงผลใหเกิดการปฏิรูป
ระบบการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย คือ ผูเรียนมีคุณภาพ ไดรับการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเปน
ธรรม สถานศึกษาจึงตองมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล มีศักยภาพรองรับการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากภาครัฐไดอยางแทจริง ท้ังดานการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป โดยเฉพาะการบูรณาการบริหารจัดการกับองคประกอบตาง ๆ 
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงถือเปนงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเปนเคร่ืองบงชี้ความสําเร็จของสถานศึกษา ซ่ึงตัวบงชี้ ท่ีสําคัญคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและดานอื่น ๆ  เชน บรรยากาศของสถานศึกษา การดําเนินการบริหารจัดการ 
จากแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991 : 398) กลาววา การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผลเพียงใด 
พิจารณาไดจาการ 1) การผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) 
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาได และ 4) การแกปญหาภายในสถานศึกษา อันเปนคุณลักษณะ พฤติกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะผูบริหารคือกล
ไกลสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเปาหมายได ซึ่งหากผูบริหารมีแนว
ทางการจัดการท่ีดีมีมาตรฐาน ยอมสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานใหสัมฤทธิ์ผล ความสําเร็จใน
ผลงานมีสวนสัมพันธกับความสามารถของผูบริหารหรือผูนํา เพราะเปนสิ่งสะทอน หนวยงานถึงลักษณะการ
ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการใชความรูความสามารถในการ
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บริหารงาน ผูนําจึงเปนผูท่ีมีความสําคัญมากตอการพัฒนาองคการใหบรรลุประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีแกองคกร พัชสิรี ชมภูคํา (2551 : 15) กลาววา เมื่อการเปลี่ยนแปลงกระทบองคกร 
ผูนําองคกรตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงผูบริหารระดับตนจะตองแสดงทักษะภาวะผูนําตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น 
นอกจากน้ี (ปรีดา หนูชู 2558 :101) ไดทําการศึกษาองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา มีปจจัย 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 2) ดานความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูอาเซียน 3) ดานบุคลิกภาพ 4) ดาน
ความรูและทักษะในการทํางาน และ5) ดานภูมิหลังสวนบุคคล  
 จากผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตในชวง 5 ปท่ีผานมา พบวาโรงเรียนเปนท่ี
ยอมรับของชุมชน ผูปกครองเปนอยางดี จากจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมมากขึ้นในทุกปการศึกษา  และมีรางวัลตาง ๆ ซึ่ง
เปนผลจากการบริหารท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน  ดังกลาวมา ทําใหผูวิจัยสนใจจะศึกษาภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และเพ่ือวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อันจะเปนแนวทางในการเสริมสรางภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร ผูซึ่งมี
ความสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนองคการทางการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับระดับสากลใน
อนาคต และประโยชนตอสถานศึกษาและหนวยงานในการพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครภูเก็ตตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
 3. เพื่อวิเคราะหปจจัยภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การบริหารสถานศึกษา เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญตอการจัดระบบการศึกษาของสังคมและ
ประเทศชาติ เพราะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวของในองคกร 
ท้ังน้ีหากสถานศึกษามีความสามารถท่ีจะบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลได ยอมสงผลถึงความ
เจริญกาวหนาของประเทศชาติดวย 

การบริหารองคการในปจจุบัน มีองคประกอบหลายอยางท่ีจะชวยใหองคการน้ันอยูรอด และมีความ
เจริญกาวหนา บรรลุเปาหมายขององคการท่ีวางไว องคประกอบท่ีมีความสําคัญประการหน่ึงไดแก ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ซ่ึงตองทําหนาท่ีท้ังผูบริหาร หัวหนาและผูนํา เพ่ือท่ีจะนําพาองคการไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยท่ัวไปนักวิชาการมักจะถือวา “ผูนํา” (Leaders) เปนตัวบุคคลหรือกลุมบุคคล (Persons) สวน 
“ภาวะผูนํา” (Leadership) น้ันเปนสิ่งท่ีแสดงออกมา (Action) จากบุคคลท่ีเปนผูนําอยางเปนกระบวนการ เสริม
ศักดิ์  วิศาลาภรณ (2553 : 8) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของ
ตําแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมตามท่ีไดกําหนดไว สอดคลองกับ 
รัตติกรณ  จงวิศาล (2556 : 14) ท่ีกลาววา ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะพฤติกรรม ความสามารถหรือกระบวนการท่ี
เปนปฏิสัมพันธ หรือเปนวิถีท่ีการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ีสามารถมีอทิธิพลตอผูอืน่ กลุมคน สามารถสรางแรงบันดาล
ใจ สรางความปรารถนาทําใหเกิดความเชื่อถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใชความสามารถ
อยางดีท่ีสุด และชวยเพ่ิมพลังอํานาจของผูอื่น เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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ประสิทธิผล” (Effectiveness) มีความสําคัญในการบริหารจัดการของสถานศึกษา และเปนกระบวนทัศน
ใหมทางการบริหารท่ีผูบริหารจะตองมุงเนนการบริหารเพ่ือมุงประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนสําคัญ ธนิต ทองอาจ 
(2553 : 11) ไดใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จดวยดี 
โดยท่ีผูนําไดใชความสามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหมาทํางานอยางเสียสละ ขณะเดียวกันผูนําก็ทําหนาท่ี
ประสานงานใหงานดานการจัดการศึกษาใหผลสัมฤทธ์ิสูงสุด ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ความสามารถในการผลิต
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ดาน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

จะเห็นไดวาประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ในการพัฒนาใหสถานศึกษา
บรรลุตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว ประสิทธิผลเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษาหากปราศจากการประเมิน
ประสิทธิผลแลว จะไมทราบถึงแนวทางหรือพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 
ดังน้ันความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงมีความเชื่อมโยงกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ปการศึกษา 2558 ภาค
เรียนท่ี 1 จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 376 คน ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเทียบสัดสวนของ เครจซี่ 
และมอรแกน (Krejcie, & Morgan) จํานวน 191 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random  
Sampling) จําแนกตามสัดสวนของขาราชการครูแตละโรงเรียน ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
รายการ (Check list) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดบั โดยแบงเปนแบบสอบถาม
ดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มขีอคําถาม 33 ขอ มีคาความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.98 และแบบสอบถามดาน
ประสิทธผลของสถานศึกษา จํานวน 22 ขอ มีคาความเชือ่มั่นท่ีระดับ 0.94 
 การวิเคราะหขอมลู ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําขอมลูท่ีไดมา
วิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for Windows) สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคําตอบในการวิจัย
และทดสอบสมมติฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย ( x ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จากผลการวิเคราะหขอมลูสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อยูในระดับสูงท้ังใน
ภาพรวมและรายดาน เมือ่จําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลิกภาพของ
ผูนํา ดานภมูิหลังสวนบุคคล ดานการนําการเปลี่ยนแปลง ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และดานทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตามลําดบั 
 2. ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับสูง 
เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับสูงทุกดาน ไดแก ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก รองลงมา 
คือ ดานการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานการ
แกปญหาในโรงเรียนตามลําดับ 
 3. ปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน(Y) สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวย ทักษะ
ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร(X4)  การทํางานรวมกับผูอื่น(X1) และภูมิหลังของผูบริหาร(X5) ตามลําดับ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสมัพันธพหุคูณเทากับ .72 และมีคาอํานาจในการทํานายรอยละ 52 สามารถเขียนเปนสมการท่ัวไป
และสมการมาตรฐาน ไดดังน้ี 
  Y ท่ัวไป =    1.72 + 0.21X4  + 0.20X1 + 0.18X5 
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  Y มาตรฐาน  =    0.28 X5 + 0.25X1  + 0.24X4 

  นอกจากน้ีผลการวิเคราะหการทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนในแตละดาน ผลปรากฏดังน้ี 
  3.1 ดานการผลตินักเรียนใหมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถทํานายดวยภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานบุคลิกภาพของผูนําและดานภูมิหลังของผูบริหาร ตามลําดับ โดยมีสมัประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
.62 และคาอาํนาจในการทํานายรอยละ 39 
  3.2 ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก สามารถทํานายดวยภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานภูมิหลังของผูบริหาร และดานทักษะในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ .61 และคาอํานาจในการทํานายรอยละ 37 
  3.3 ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา สามารถทํานายดวยภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานทักษะในการปฏิบัติงาน และดานภูมิหลังของผูบริหาร ตามลําดับ โดยมสีัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ .67 และคาอํานาจในการทํานายรอยละ 45 
  3.4 ดานการแกปญหาในโรงเรียน สามารถทํานายดวยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการ
ทํางานรวมกับผูอื่น และดานทักษะในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ .70 และคา
อํานาจในการทํานายรอยละ 48 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครภูเก็ต นํามาอภิปรายผลเพ่ือขยายผลการวิจัยใหชัดเจนย่ิงขึ้น ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยไปใชให
เกิดประโยชนดังตอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตอยูในระดับสูงท้ังในภาพรวมและรายดาน เมื่อ
จําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลิกภาพของผูนํา ดานภูมิหลังของ
ผูบริหาร ดานการนําการเปลี่ยนแปลง ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และดานทักษะในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ ท้ังน้ี
เปนเพราะสํานักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยาง
ตอเน่ือง เชนการสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาเขารับการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานท้ัง
ภายในและตางประเทศ นอกจากน้ียังสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารท้ังในดานบุคลิกภาพ ความ
เปนผูนํา ความรูทางวิชาการ และดานความสามารถในการบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดา หนูชู (2559 : 
101) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) ดานความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่น 2) ดานความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูอาเซียน 3) ดานบุคลิกภาพ 4) ดานความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน และ5) ดานภูมิหลังสวนบุคคล และสอดคลองกับงานวิจัยของ สาวิตรี สีขาว (2559 : 80) 
ท่ีศึกษาเร่ืองสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางานท่ีตางกันมีสมรรถนะทางการบริหารโดยรวมไมแตกตางกัน สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี
ทํางานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีสมรรถนะทางการบริหารโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ในภาพรวมอยู
ในระดับสูง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับสูงทุกดาน ไดแก ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ
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ทางบวก รองลงมา คือ ดานการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
และดานการแกปญหาในโรงเรียน ตามลําดับ ท้ังนี้เปนเพราะเทศบาลนครภูเก็ต มีรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School –Based Management) มีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคขององคกร (SWOT 
Analysis) และระบบการบริหารงานประเมินผลท่ัวท้ังองคกร(Balanced Scorecard Card ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ เพ่ือเตรียมความพรอมสูสังคมเมืองนานาชาติ ตลอดจนสงเสริมการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษา เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
ผูบริหารใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษา และมีนโยบายตอเน่ืองท่ีชัดเจนบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
และโรงเรียนจัดการเรียนการสอนไดตามมาตรฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน ใหการ
สนับสนุนและใหความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคลองกับ สุพิชฌาย เหลืองนวล (2555 : 89) ท่ีศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคามัชฌัชเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก ดานคุณภาพโดยรวม ดานความพึงพอใจในในงาน ดานอัตราการออก
กลางคันของนักเรียน ดานการขาดงานและดานผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จริยา บุญมา (2554 : 
70) พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอยดังน้ี ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการ
แกปญหาในโรงเรียน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถ ในพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตามลําดับ 
 3. จากผลการศึกษาปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา ปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวย ทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหาร การทํางาน
รวมกับผูอื่นและภูมิหลังของผูบริหาร ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .72 และมีคาอํานาจ
ในการทํานายรอยละ 52 ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับสมมมติฐานท่ีวางไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากในปจจุบัน
ผูบริหารสวนใหญไดรับการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา และเขาสูตําแหนงของผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองผานกระบวนการคัดเลือก การทําผลงาน และการอบรมตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการบิหารงานใหมีประสิทธิภาพ จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชองคความรู
ตาง ๆ มาประกอบการบริหารงาน ตลอดจนใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ กชพรรณ แกน
คง (2559 : 112) การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตอยูในระดับมากและสามารถ
ทํานายไดดวยปจจัยกระบวนการบริหาร ปจจัยทรัพยากรบุคคล ปจจัยดานบรรยากาศวัฒนธรรมองคการ และปจจัย
ดานภาวะผูนํา ตามลําดับ ท้ังน้ีเพราะสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเปนองคกรแหงการเรียนรู ทําใหการจัด
การศึกษามีประสิทธิผลในระดับสูง 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตอยูในระดับสูง 
โดยดานทักษะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับต่ําสุด ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควรพัฒนาผูบริหาร เพ่ือใหการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรจัดอบรม พัฒนาผูบริหารใน
ดานทักษะการปฏิบัติงาน และดานการทํางานรวมกับผูอื่นอยางจริงจัง 
 2. ในการสรรหาผูบริหารใหมควรท่ีจะคํานึงถึงทักษะในการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจน
ภูมิหลังของผูบริหาร เพ่ือใหไดผูบริหารท่ีจะทําใหการบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. หนวยงานตนสังกัดควรจะพัฒนาผูบริหารในการผจญกับปญหาและการแกปญหาภายในโรงเรียน 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรวิเคราะหโครงสรางของปจจัยท่ีจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
 2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาผูบริหารในดานการมีสวนรวมและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 3. ควรวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครภูเก็ต โดยการควบคุมปจจัยภาวะผูนําอื่น ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบ 
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