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 ยิ่งลักษณ ระรวยทรง : การสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์ และ 
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 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค เ พ่ือทราบ 1) การส่ือสารของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 2) ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ           
3) ความสัมพันธระหวางการสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 59 โรง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวยผูบริหาร
สถานศึกษา หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครูผูสอน 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
236 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของคัทลิป เซนเตอร และบรูม  (Cutlip, 
Center and Broom) และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ประจําป พ.ศ. 2556 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา  
1. การสื่อสารของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก 
2. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก 
3. การสื่อสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to determine 1) the administrator’s 
communication in the schools under Bangkok Metropolitan, 2) the educational 
administration efficiency in the schools under Bangkok Metropolitan, and 3) the 
relationship between the administrator’s communication and educational administration 
efficiency in the schools under Bangkok Metropolitan. The sample consisted of 59 basic 
education schools under Bangkok Metropolitan. The 4 respondents of each school were 2 
school administrators or deputy directors, and 2 teachers, with the total respondents of 
236. The research instrument was a questionnaire concerning the administrator’s 
communication, based on the concept of Cutlip, Center and Broom; and educational 
administration efficiency based on Bangkok Metropolitan’s 2013 SMART Schools concept. 
The statistics used in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.  
 The findings were as follows: 
 1. The administrator’s communication in the schools under Bangkok Metropolitan, 
overall and individually, was at a high level. 
 2. The educational administration efficiency in the schools under Bangkok 
Metropolitan, overall and individually, was at a high level. 
 3. The relationship between the administrator’s communication and educational 
administration efficiency was at .01 level of statistical significance. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ ผู้ร่วม
ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ดร.สมใจ เดชบ ารุง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนสมบูรณ์ และคณาจารย์ภาควิชาการ
บริหารการศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้. 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นายนุชา สระสม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปุรณาวาส นางเพลินพิศ  ทอง
ดี ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปุรณาวาส นายประเวศ  เชื้อเนตร ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ และนางสุรี  ใจกล้า นักวิชาการศึกษาช านาญการรักษาการ
ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ 
แก้ไขและให้ค าแนะน าเพ่ือความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือการวิจั ย และขอขอบพระคุณผู้บริหาร หรือผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งได้อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี. 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณตาจ าลอง คุณยายเง๊ก นาคกุญชร คุณแม่สมปอง ระรวยทรง  ครอบครัว 
รัตนโชติกานนท์ ครอบครัวสุขประเสริฐ และครอบครัว อนุตริยะ ผู้ให้ทุกสิ่งที่ดีงามและก าลังใจอย่างดีแก่ผู้วิจัย
เสมอมา ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการวิชาญ กิมทรง และท่านรองผู้อ านวยการ อารีวรรณ เพชรเลิศ ที่ให้
การสนับสนุน อ านวยความสะดวกตลอดจนค าแนะน าที่ดีตลอดมา นอกจากนี้ขอขอบคุณ เพ่ือนๆปริญญาโทรุ่น 
32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ที่คอยให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าที่ดีตลอดมา ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

คุณค่าของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู  อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และให้ความเมตตาช่วยเหลือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีส่วนส าคัญ
ต่อความส าเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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