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   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือทราบ  1) การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา    สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ 3) การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต   กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
จาํนวน 103 โรงเรียน  ผูใ้หข้อ้มูลโรงเรียนละ 4 คน รวมจาํนวน  412 คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม
เกียวกบัการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  ความถี  
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 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
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 The purposes of this research were to find 1) the school administrators’ job performance under 

Suphanburi  Primary Educational Service Area Office 2 ,  2) the effectiveness of schools under 

Suphanburi  Primary Educational Service Area Office 2, and  3) the school administrators’ job 

performance affecting school effectiveness under Suphanburi Primary Educational Service Area     

Office 2.   The sample used in research were 103 schools under Suphanburi  Primary Educational 

Service Area Office 2. There were 4 respondents from each school ; with the total  of 412. The research 

instrument was a questionnaire regarding the administrators’ job performance according to the 

professional standards of The Secretariat Office of The Teachers’ Council and school effectiveness 

based on Hoy and Miskel’s concept. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage , 

arithmetic mean, standard deviation, and stepwise  multiple regression analysis 
 The findings of the research were as follow 

1. The school administrators’ job performance  under Suphanburi Primary Educational Service 

Area Office 2, as a whole and as an individual, was found at a high level. 

2. The effectiveness of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, 

as a whole and as an individual, was found at a high level. 

3. The school administrators’ job performance affecting school effectivenes under Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2, at a .05 level of statistical significance. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความเมตตาของอาจารย ์ดร.มทันา วงัถนอมศกัดิ  
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  อาจารย ์ ดร.สําเริง  อ่อนสัมพนัธ์ุ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ 
ดร.ประคอง รัศมีแกว้  ผูท้รงคุณวุฒิ  ทีไดใ้ห้คาํปรึกษา  คาํแนะนาํ  สนบัสนุน  และช่วยเหลือแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสนี  
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธีระพร อายุวฒัน์ ดร.สุริยะ รูปหมอก ผอ.ประสงค ์พวงวรินทร์    
อาจารยพ์ิสูจน์  ใจเทียงกุล และศน.สุมาลี  สุธีกุล  ทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความ
เทียงตรงของเครืองมือทีใช้ในการวิจยั  ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา  สังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทุกท่านทีให้ความช่วยเหลือและ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครังนีเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
รุ่นที  30  ทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจในการศึกษาอยา่งดีเสมอมา 
 คุณประโยชน์ของงานวิจยัในครังนีผูว้ิจยัขอมอบแด่ นายสําราญ  นางแอ่ม  แสนฉลาด  
ครอบครัว  และครูอาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผูว้ิจยั จนประสบความสําเร็จ 
และทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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