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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จ านวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .975 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product’s 
Moment Correlation)  
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิชาการ ด้าน
สังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดระบบ 
ตามล าดับ 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล ตามล าดับ 

3. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ทุกคู่
มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy 
= .882) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า คู่ที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง (rx4y = .825) ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับปานกลาง (rx1y = .679) (rx6y = .679) ซึ่งมีค่าเท่ากันเป็นคู่ที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ  ประสิทธิผล 
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Abstract            
The purposes of this research were to study the relationship between characteristics of 

professional administrator and effectiveness of schools under Phatthalung Municipality Office. 
The samples of the research were school administrators, teachers, and school board comittees of 
schools under Phatthalung Municipality Office in an academic year 2013. The instrument used for 
the data collection was a questionnaire with the reliability were 0.975. The statistics utilized in 
analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, and pearson product’s moment 
correlation coefficient. The results of the study were as follows: 

1. The characteristics of professional administrators of schools under Phatthalung 
Municipality Office as a whole and in each aspect were rated at a high level, ranking in the order of 
mean from high to low as follows: ethical, instructional, community  and sociality, personal 
effectiveness, educational administration, and systematic administration by respectively. 

2. The effectiveness of schools under Phatthalung Municipality Office as a whole and in 
each aspect were rated at a high level, ranking in the order of mean from high to low as follows: 
academic administration, budget administration, general administration, personel administration by 
respectively. 

3. The correlation between the characteristics of professional administrators and the 
effectiveness of schools under Phatthalung Municipality Office were positive with statistical 
significant at the 0.01 level as well as at the high correlation (rx2y3 = .882). When considering within 
couple correlation found that the highest correlated with educational administration (rx4y = .825) 
while the moderate correlated with ethic and personal effectiveness (rx1y = .679) (rx6y = .679) by 
respectively. 
Keywords: Characteristics of Professional Administrator, Effectiveness of School 
 
บทน า  

“โรงเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นกลไกให้เกิด
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และจากกระบวนการบริหารของผู้บริหารการ
บริหารการศึกษาให้โรงเรียนมีประสิทธิผล เพ่ือน าไปสู่ และความรู้ ความสามารถที่นักเรียน จะได้รับจาก
การสอนของครูที่มีคุณภาพ อันหมายถึงผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิผล (รัชพล คชชารุ่งโรจน์, 2548, น. 7) สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2548, น. 1-2) 
ที่กล่าวถึงว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล จะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันหมายถึง  
ความมีชื่อเสียงและการยอมรับอีกทั้งความภาคภูมิใจ ของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้
ทุกฝ่ายเกิดความพยายามที่จะรักษาระดับ มาตรฐานคุณภาพ อีกทั้งการพัฒนาโรงเรียนอย่างไม่หยุดยั้งมี
ทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน มั่นคง และสามารถหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์การที่มี
คุณค่า มีบรรยากาศ ที่เอ้ืออ านวยให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่เพียงพอในการ
บริหารจัดการ ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้   
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์ นั้น
การบริหารภารกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพจึงจะท าให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยดีและบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน บทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนโดยเป็นความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ท างานร่วมกัน 
จนสามารถท าให้นักเรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553. น. 14) และหมวด 7  มาตรา 53 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนดไว้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545, 
น. 30-31) สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2550, น. 7) ที่กล่าวสนับสนุนว่าการบริหารจัดการศึกษามีความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินการที่จะท าให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากว่าวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพขั้นสูงวิชาชีพหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในฐานะเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของสถานศึกษา และเป็นผู้น าทางวิชาชีพที่
จะต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีที่จะน า
สถานศึกษาไปสู่การจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ดังนั้น“ความเป็นมืออาชีพ” 
ของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความส าคัญและความจ าเป็น เนื่องจากกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนไป และการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายทางการศึกษาอัน ได้แก่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 รวมทั้งกฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาสังคมแห่งยุคประชาธิปไตย 
เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าต่อไปนี้สังคม องค์การหน่วยงานและหน่วยปฏิบัติต่างๆ มีความต้องการ “ผู้บริหารที่มี
ความเป็นมืออาชีพ” (อนุชา กอนพ่วง, 2550, น. 4) 
 ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ คือผู้บริหารที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการ และด าเนินการให้
ผู้เรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการที่จะจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ โดยให้เกิดผล
ในทุกมิติกับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนเป็นชุมชนที่สามารถ พ่ึงพาตนเองได้ น าไปสู่ความ
เป็นสถานศึกษาสมบูรณ์ คือ สถานศึกษาที่มีความร่มรื่นมีสภาพน่าดู น่าอยู่และน่าเรียน โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ การบริหาร จัดการที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง อย่างมีคุณภาพท าให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณภาพในลักษณะ  เก่ง ดี และ มีความสุข ท าให้ครูมีคุณภาพในลักษณะ  เก่ง  ดี มี ความสุข และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าไปสู่โรงเรียนและชุมชน (กาญจนณัฐ พันธุ์ไกร , 2553) แต่วัฒนธรรมความเป็นมาของ
การเข้าสู่งานบริหารการศึกษามีความแตกต่างจากผู้บริหารหน่วยงานด้านอ่ืนที่ไม่ใช่การศึกษาคือ ผู้บริหาร
การศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากนักการศึกษาหรือนักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และความช านาญการในการจัดการเรียนรู้มาก่อน แต่โดยหลักการบริหารทั่วไปนั้น ผู้บริหารทุกอาชีพ
จ าเป็นต้องรู้ศาสตร์และมีศิลปะในการบริหารด้านการวางแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรของ
องค์การ ซึ่งรวมไปถึงบุคลากรด้วย ดังนั้น การเข้าสู่นักบริหารการศึกษามืออาชีพจึงต้องเรียนรู้ทั้งหลักการ
และงานด้านบริหาร ตลอดจนทักษะของความเป็นผู้น าทางการศึกษาซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องเ พ่ิมเติมจาก
ความช านาญการที่มีอยู่เดิม (สุภัททา ปิณฑะแพทย์, 2557) เพราะฉะนั้นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
ย่อมมีความส าคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและได้มีผู้สนใจศึกษางานด้านนี้ เช่น ทรงสวัสดิ์ แสงมณี 
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(2553, น. 94 ) ท าการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
ต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด และพรสวัสดิ์ 
ศิรศาตนันท์ (2557, น. 86) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตจังหวัดภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้น มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมคือ 
คุณลักษณะของผู้บริหาร และทักษะ การบริหาร ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
คุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น าทางวิชาการ และแรงจูงใจ ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพ คุณลักษณะของผู้บริหาร แรงจูงใจ ภาวะผู้น าทางวิชาการ และทักษะการบริหาร ส่งอิทธิพลรวม
ต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
 เทศบาลเมืองพัทลุง เป็นหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ รับผิดชอบ 
จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 5 โรงเรียน คือ  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านคูหาสวรรค์) โร งเรียนเทศบาล 2 (วัดภู
ผาภิมุข) โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดนิโครธาราม) โรงเรียนเทศบาล 4 (จุ่งฮ่ัว ) และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
นางลาด) ทั้งนี้ผู้บริหารของเทศบาลเมืองพัทลุงได้ตระหนักต่อการจัดการศึกษาโดยจะเห็นได้จาก วิสัยทัศน์
เทศบาลเมืองพัทลุงที่ว่า “เมืองลุงน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” และมีพันธกิจว่า “พัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตระหนักรักษาพัฒนา สิ่งแวดล้อม  
มีส่วนร่วมในการบริหาร สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และได้จัดท านโยบาย
เพ่ือบริหารด้านการศึกษาที่ส าคัญต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง เช่น การปรับระบบบริหาร
การศึกษา โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีมาตรฐาน 
และยกระดับคุณภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักขีดความสามารถและวัดผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นส าคัญ (เทศบาลเมืองพัทลุง, 2558) ส าหรับในด้านประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
พัทลุงที่ผ่านมานั้น จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
แต่ละโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองพัทลุง พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ถึงคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (โรงเรียน
เทศบาลวัดนิโครธาราม, 2558, น. 12) 
 จากสภาพและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นประกอบกับ ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารการศึกษา 
จึงมีความสนใจที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในส านักงานเทศบาลเมืองพัทลุง น าไปเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายวางแผน การปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง บุคคลกร และผู้ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การจัด
การศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ผู้เรียน ชุมชน สังคมและบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

314 | P a g e  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

1. คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

เทศบาลเมืองพัทลุง 
 
สมมติฐาน  

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก 
 
แนวคิด ทฤษฎี  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสารตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

1. บริบทของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 
1.1. ความเป็นมาของเทศบาลเมืองพัทลุง 
1.2. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเทศบาลเมืองพัทลุง 
1.3. นโยบายด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองพัทลุง 

2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะบริหารมืออาชีพ 
3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน 
4. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย 
 

          

              
 

  

 

 

 

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (x1)  
2. ด้านการจัดระบบ (x2)    
3. ด้านวิชาการ (x3) 
4. ด้านการบริหารจัดการ (x4)   
5. ด้านสังคมและชุมชน (x5)    
6. ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร (x6) 

 
 

 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
 

1. การบริหารวิชาการ (y1) 
2. การบริหารงบประมาณ (y2) 
3. การบริหารบุคคล (y3) 
4. การบริหารทั่วไป (y4) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
366 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 18 คน ครูผู้สอน 273 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
จ านวน 75 คน 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
191 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 9 คน ครูผู้สอน 143 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 
39 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1973, pp. 727–728) จากนั้นใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .975 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product’s Moment Correlation)  
 
ผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิชาการ 
ด้านสังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดระบบ 
ตามล าดับ 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้ าน อยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล ตามล าดับ 

3. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ทุกคู่
มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
(rxy = .882) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า คู่ที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (rx4y = .825) ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับปานกลาง (rx1y = .679) (rx6y = .679) ซึ่งมีค่าเท่ากันเป็นคู่ที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด 
 
สรุปผล และอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  

1. คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง
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จนถึงระดับความเป็นวิชาชีพ เพราะต้องเป็นผู้ที่ต้องที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการ
บริหารภารกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพจึงจะท าให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยดีและบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ดังที่ กาญจนณัฐ พันธุ์ไกร (2553) ได้อธิบายว่า การบริหารงานของ
ผู้บริหารมืออาชีพ คือ การที่ผู้บริหารมุ่งส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการและด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนได้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการที่จะจัดการการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ โดยให้เกิดผลในทุกมิติกับ
ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน เป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ น าไปสู่ความเป็น
สถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ สอดคล้องกับ กับงานวิจัยของทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553, น. 82) ที่การศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน โดยพบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง มีพฤติกรรมการบริหารที่แสดงถึง
ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริต  ตลอดจนมีความเสียสละ อุทิศตนและเวลาให้กับการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2549, น. 28-29) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ว่าต้องประกอบด้วยหลักส าคัญคือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ตลอดถึงความมีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาร์ค า จันทร์ธิยะ (2554, น. 100) ที่ได้
ศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผลการศึกษา 
พบว่า คุณลักษณะความเป็นมืออาชีของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แก่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ขัดต่อศีลธรรมและหลักศาสนา 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้อง อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ เอื้อเฟ้ือ อยู่ในระดับมาก  

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านการจัดระบบ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ได้มีการพัฒนาโรงเรียน โดยการมุ่งเน้นการสอน
และการเรียนรู้ มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเรียนรู้ ตลอดจน มีความสามารถในการน าเสนอ
วิสัยทัศน์ และความเชื่อของโรงเรียนสู่ชุมชนเป็นที่ประจักษ์ ดังที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญผู้บริหารทุกคนจึงต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาตนจนถึงระดับความเป็นวิชาชีพ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจมีความสามารถในการก าหนดมาตรฐานงาน
การปฏิบัติและการประเมินผลด้วยตนเอง สอดคล้องกับ เรณู กองชาญ (2553, น. 94) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทรรศนะของครูในอ าเภอมวกเหล็กส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านการ
จัดระบบ อยู่ในระดับมาก  

 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน มีการร่วมมือกับครูในการวางแผน
และการจัดหลักสูตรบนพ้ืนฐานความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตรอย่าง
เป็นธรรม ครบวงจรและต่อเนื่อง และมีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การเรียนรู้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุน
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การปรับปรุงการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปรากฏชัด 
สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ที่ได้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ว่าผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก ์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่คุรุสภาก าหนดโดยต้องมีผลงานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่คุณสมบัติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน สอดคล้องเรณู กองชาญ (2553, น. 
94) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทรรศนะของครูในอ าเภอมวกเหล็กส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับ  
 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ด้านบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง มีการบริหารจัดการ
โรงเรียนตามหลักและกระบวนการจัดการได้เป็นอย่างดี โดยมีการก าหนดแผนการด าเนินการและวิธีการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ ปิยพจน์ ตุลาธม (2549 น. บทคัดย่อ) ที่ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสระแก้ว พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสระแก้ว ด้านความสามารถ ความช านาญ อันได้แก่ มีความสามารถในด้าน
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักวิชา การน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย บริหารโดยองค์คณะบุคคล การมีส่วน
ร่วม การส่งเสริมการท างานเป็นทีม ประสานงานเพ่ือผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีวิสัยน์ทัศน์
ก้าวหน้าทันกับความเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นิตยา ทองไทย (2556, น. 5-11) ที่
ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง ผลการศึกษา พบว่า 
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาทสิงห์บุรี และอ่างทอง ด้านทักษะการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก  
 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ด้านสังคมและชุมชนในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ได้ตระหนัก
และปฏิบัติตามนโยบายของ เทศบาลเมืองพัทลุง ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงได้มีพฤติกรรมการบริหารงานที่แสดงออกถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการระดมและ
สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กรในชุมชน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ การติดต่อสื่อสารกับผู้แทนของแต่ละกลุ่มในชุมชนและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ และตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคคลากร 
ผู้เรียนและชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับ การศึกษาของ เรณู กองชาญ (2553 , น. 95) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทรรศนะของครูในอ าเภอมวกเหล็กส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ด้านสังคมและชุมชน อยู่ในระดับมาก  

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  ด้านการพัฒนาตนเองในเชิง
บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งการที่จะเป็นได้ดังที่กล่าวมานั้น 
ผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยสามารถวางเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
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กระตือรือร้นเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดล าดับความส าคัญของภาระงานมีเป้าหมายในการ
ท างานและพยายามท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้
นวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ การใช้อินเตอร์เน็ต เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานการศึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับ การศึกษาของ เรณู กองชาญ (2553, น. 95) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทรรศนะของครูในอ าเภอมวกเหล็กส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร อยู่ในระดับมาก   

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารส่วนใหญ่ก่อนเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริ หาร
สถานศึกษา และมีการเข้ารับอบรมเพ่ือให้มีองค์ความรู้ในด้านการบริหารสถานศึกษา ท าให้ผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถ บริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลได้ ประกอบกับสถานศึกษามีครู และ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา (2552 , น. 51) ที่สรุปว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ต้องใช้ความสามารถในการบูร
ณาการ ทั้งในด้านโครงสร้างของการบริหารงาน และนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มุ่งหวังให้ครูมีความรู้ความสามารถเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ มี
ความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้ มีบทบาทในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม ตลอดจน
สามารถด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับ ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ (2554, น. 96-98) 
ได้ท าการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น ต่อประสิทธิภาพ การบริหารงานของโรงเรียนชลประทาน
สงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็นว่า ประสิทธิภาพ การบริหารงาน อยู่ในระดับมากทุกด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ด้านการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตระหนักและมีการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ ส่งผลได้เกิดประสิทธิผลในด้านนี้มากที่สุด สอดคล้องกับ ผลการประเมินโรงเรียนของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ที่มีผลผ่านการประเมินอยู่ใน
ระดับดี (เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง, 2557,น. 42) สอดคล้องกับการวิจัยของสมศักดิ์ แก้วสม (2549, น. 
163) ที่พบว่าในการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าความเข้าใจและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการ
ทบทวนตรวจสอบระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ด้านการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนัก และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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สถานศึกษา การท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือหาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ และผลการ
ติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานให้
กรรมการ ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาศิริ สุรพันธ์  (2550, น. 99) 
กล่าวว่า การบริหารด้านงบประมาณ มีความละเอียดอ่อน ประกอบกับต้องมีการตรวจสอบ และรายงาน
ผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีนโยบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
โดยมีการวางแผนระบบงานธุรการอย่างเป็นระบบ วางแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาระบบ แผนระดม
ทรัพยากร และการลงทุน เพ่ือการศึกษา แผนเสนอของบประมาณ โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน อีกทั้งมีการสนับสนุนการท างานแบบลด
ขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน โดนน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมใช้ในการด าเนินงาน และได้ มีการจัดสรร
งบประมาณตามภารกิจ โครงสร้างสายงาน แผนงาน โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามงบประจ าปี มีการตรวจสอบ ก ากับติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณอย่าง
เป็นขั้นตอน  
  ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและมีการบริหารจัดการงานด้านนี้ ด้วยการส่งเสริมวินัย
และการรักษาวินัยของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน มีการด าเนินการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากร
ในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ ดังที่ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2550, น. 
52-64) ได้อธิบายถึงการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาทีมีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึง การวางแผน
อัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ มีการแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานต่างๆ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาครูอย่างเป็นระบบมีการสนับสนุน รวมถึงสร้างขวัญก าลังใจใน
การท างานให้กับครู สอดคล้องกับงานวิจัยของวานิช สาขามุละ (2549, น. 141) ที่พบว่าผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานทางการวางแผนอัตราก าลัง ละก าหนดต าแหน่งให้เหมาะสม และบรรจุแต่งตั้งท าได้ยาก เพราะ
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานของหน่วยงานระดับบน โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการจัดหาหรือแต่งตั้ง
บุคลากรได้ยกเว้นอัตราพิเศษที่จ้างครูมาช่วยสอนชั่วครั่งชั่วคราว  ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า 
ส่วนใหญ่ที่โรงเรียนท าได้ก็เป็น การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน
ให้มีความพร้อมในการสอนมากที่สุด สร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานต่อครูผู้สอนเน้นในเรื่องวินัย และการ
รักษาวินัย ครองตน ครองคน และครองงาน เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพ่ือนครู นักเรียน และชุมชนเท่านั้น 
ส่วนเรื่องการออกจากราชการ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลทางโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการ
ได้เต็มที่ในขณะนี้  
 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ด้านการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและมีการบริหารจัดการงานด้านนี้ โดย
การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน การจัดระบบบริหารอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
ให้มีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน ตลอดจนการประสานงานกับผู้ปกครองและ
ชุมชนเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนงานการศึกษา เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับสุภัททา 
ปิณฑะแพทย์ (2557) ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องรู้ศาสตร์และมีศิลปะในการบริหารด้านการ
วางแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรของสถานศึกษา ตลอดจนการบิหารงานทั่วไป ดังนั้น การเข้าสู่นัก
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บริหารการศึกษามืออาชีพจึงต้องเรียนรู้ทั้งหลักการและงานด้านบริหาร ตลอดจนทักษะของความเป็นผู้น า
ทางการศึกษาซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องเพ่ิมเติมจากความช านาญการที่มีอยู่เดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555, น. 69) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอ
คลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอ
คลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองพัทลุง พบว่า 

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนทุกคู่มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของสนทยา เจริญ
พันธ์ (2550, น.บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่าความสัมพันธ์โดยรวมและรายด้านกับ
ประสิทธิ์ผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประภาศิริ สุรพันธ์ (2550, น. บทคัดย่อ) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานด้านการบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลภูมิภาคตะวันตก 
พบว่า ความสัมพันธ์โดยรวม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังที่ เซอร์จิโอวานี 
(Sergiovanni, 1991, p. 76) ได้กล่าวว่า โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และกุญแจดอกส าคัญท่ีไขไปสู่การเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพนั้น คือ คุณภาพของการบริหารโรงเรียน การมุ่ง
สู่โรงเรียนคุณภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้น าหลัก เพราะเป็นบุคคล
ส าคัญที่จะชี้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพเป็นรายด้านกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านสังคมและชุมชน และด้านการจัดระบบ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับสูง สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของโสภา              
วงษ์นาคเพ็ชร (2553, น. บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี
ความสัมพันธ์โดยรวมในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมพรรณ  สุริโย (2558, น. 6)  
ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  9  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาล พบว่าปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง .601 ถึง .698 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน  
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ด้านการจัดระบบในอันดับต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควร ยกระดับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้านการจัดระบบ โดยการ วิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

2. จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง รายด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคลากรโดยการการสร้างขวัญ ก าลังใจ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจน การส่งเสริม
วินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ให้ชัดเจน 

3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนทุกคู่มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงดังนั้นเพ่ือ
เป็นการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารจึงควรตระหนักและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น   
     
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่นั้นๆต่อไป 

2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 
เพ่ือจะได้องคค์วามรู้มาใช้ในการบริหารศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ต่อไป 
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