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 อุษณีย  บุญธรรม : ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร .อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  :  อ.ดร.ศริยา  สุขพานิช, ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ, อ.ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ. 169 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3. ภาวะผูนําของ
ผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประชากร  คือ  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  435 โรงเรียน  กลุมตัวอยาง  คือ  โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 205 โรงเรียน มีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน            
1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน  รวมผูใหขอมูลท้ังส้ิน 820 คน เครื่องมือท่ีใช                              
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  และผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของหนวยศึกษานิเทศก 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ย (mean)  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ                     
แบบข้ันตอน (stepwise multiple regression  analysis)  
 ผลการวจิัยพบวา 
 1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน                  
อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี   ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร                             
ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน 
ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ 
 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
และรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานผูบริหาร ดานครู และ         
ดานนักเรียน ตามลําดับ 
 3. ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผนสงผลตอ
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  
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 AUSSANEE  BOONTHAM : THE  ADMINISTRATORS' LEADERSHIP  AFFECTING  
SELF-ASSESSMENT RESULTS BASED ON SMART SCHOOLS UNDER THE BANGKOK 
METROPOLITAN ADMINISTRATION. THESIS  ADVISORS : SARIYA SUKHABANIJ , Ph.D. , 
ASST.PROF.PRASERT  INTARAK , Ed.D. AND SAMRERNG  ONSAMPANT , Ph.D., 169  pp. 
  
 The purposes  of this research were to determine : 1. the administrators’ leadership  of      
the Bangkok metropolitan administration , 2. self-assessment results based on smart schools under      
the Bangkok metropolitan administration and 3. the administrators’ leadership affecting self-assessment 
results based on smart schools. The population were 435 schools , the samples were 205 schools under 
the Bangkok metropolitan administration. The respondents were administrator, assistant administrator 
and 2 teachers, totally 820 respondents .The research  instrument  was a questionnaire of administrators’ 
leadership on the concept of  Sergiovanni  and  self-assessment results based on smart schools in department 
of education Bangkok metropolitan administration . The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and stepwise  multiple  regression  analysis. 
 The  research finding  were as follows :  
 1. The administrators’ leadership  of  the Bangkok metropolitan administration in overall 
and individual aspect were at a high level . Ranging from the highest to  the lowest : prerequisites , 
patriotism , perspective , platform , planning , persisting, people , principle, politics and             
purposing , respectively. 
 2. Self-assessment results based on smart schools under the Bangkok metropolitan 
administration overall and individual aspect were at a high level. Ranging from the highest  to              
the lowest : administrators , teachers  and  students , respectively. 
 3. The administrators’ leadership about patriotism , people and planning affecting           
self-assessment results based on smart schools under the Bangkok metropolitan administration                
in overall . 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้ สํา เ ร็จลุลวงลงดวยดี   โดยได รับความกรุณาให คําปรึกษา              
แนะนํา ชวยเหลืออยางดียิ่งจากอาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ               
อาจารย  ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ   อินทรรักษ  กรรมการ     
ผูชวยศาสตราจารย  วาท่ีพันตรี  ดร. นพดล  เจนอักษร ประธานคุมสอบวิทยานิพนธ และ ดร.จามจุรี 
จําเมือง ผูทรงคุณวุฒิ  จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูดานการบริหารการศึกษาใหอยางดียิ่ง  
และขอขอบคุณคณะผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 
 ขอขอบคุณ คณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีใหความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม รวมท้ังอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการรวบรวม
ขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดียิ่ง 
 คุณความดีและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา  มารดา  
ครู  อาจารย  และผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน  ท่ีกรุณาใหความรู  ชวยเหลือ อบรมส่ังสอนดวยความ
ปรารถนาดีมาโดยตลอด                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




