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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของสมรรถนะ
การบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน 2) ศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการ
โรงเรียน 3) ศึกษาระดับประสิทธิผลโรงเรียน  และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
การบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่
สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง          
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้อัตราส่วน 1 :15 มีจำนวนตัวแปรสังเกตได้
ทั้งสิ้น 32 ตัวแปร จึงได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 480 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Rating scale) ซึ ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .956 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์ค่า
ส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจ ัยพบว่า 1 ) สมรรถนะการบริหารของ

 
* Received October 5, 2021; Revised September 15, 2021; Accepted March 19, 2022 

mailto:sofiatoryib164@gmail.com


 วารสารมหาจฬุานาครทรรศน์                              Journal of MCU Nakhondhat | 95 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารพลังบวก ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ผู้นำตามสถานการณ์ 
การพัฒนาองค์กร และการประสานสัมพันธ์เพ่ือความสำเร็จ 2) ระดับสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 3) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = .362) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คำสำคัญ: สมรรถนะการบริหาร, ประสิทธิผลของโรงเรียน, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่
สามัญคัดสรร, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
Abstract 
 The Objectives of this research article were to: 1) analyze exploratory 
factors of administrational competencies of school director 2) to study the level 
of administrational competencies of school director 3) to study the level of 
school effectiveness and 4) to study the relationship between the 
administrational competencies of school director and school effectiveness in 
selective Islamic private school in three southern border provinces. This research 
was quantitative research. The participants were administrators and teachers 
under selective Islamic private school in three southern border provinces. The 
sample size was determined using the ratio of 1:15. There were 32 observable 
variables leading to the total sample group of 480 teachers. Data in this research 
was gathered using Linkert-scale questionnaire as a tool. The total reliability value 
was .956. The data was analyzed using statistical tools including Percentage, 
Mean, Standard Deviation, Statistical analysis, Exploratory Factor analysis, and 
Pearson Product Moment Correlation. The research found that 1) there were 5 
exploratory factors of administrational competencies of school director under 
selective Islamic private school in three southern border provinces: positive 
communication, change agent leader, situational leader, organizational 
development, and corporation for success 2) the level of administrational 
competencies of school director of selective Islamic private school in three 
southern border provinces, overall was significantly high 3) the level school 
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effectiveness of selective Islamic private school in three southern border 
provinces, overall was significantly high 4) Regarding administrational 
competencies of school director and organizational citizenship behavior and 
school effectiveness selective of Islamic private school in three southern border 
provinces overall, there was a moderate correlation, which was statistically 
significant at .01 
Keywords: administrational competencies, school effectiveness, selective Islamic 
private school, three southern border provinces 
 
บทนำ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา 39  กำหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2554) ซึ่งการศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษานั้น ๆ โดยเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะนำพาสถานศึกษาไปสู่
ความสำเร็จ และตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งเอาไว้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จึงต ้องเป ็นผ ู ้ร ับผ ิดชอบในประสิทธ ิผลของสถานศึกษา โดยใช ้กระบวนการบร ิหาร                    
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 
ซึ่งในมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาก็ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะของผู้บริหารไว้ 
(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558) ได้แก่ สมรรถนะด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
สมรรถนะด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และสถานที่ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมรรถนะด้านหลักและกระบวนการบริหาร สมรรถนะด้านการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน และสมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และสมรรถนะด้านการบริหาร 
 สมรรถนะการบริหาร เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการบริหารที่มีความสำคัญยิ่งในการ
บริหารเพราะเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของการบริหารได้ว่า ผู้บริหารมีความสามารถหรือมี
สมรรถภาพในการบริหารมากน้อยเพียงใด การบริหารงานของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล
หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ (เต็มศิริ บุญชู
ช่วย, 2552) หลายปีที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาไว้หลายด้าน เช่น การบริการที่ดี การสื่อสารและจูงใจ      
การบริหารงานบุคคล การมีจิตและบริการ การประกันคุณภาพการศึกษา การเป็นผู้นำและ
สร้างผู้นำ การมีวิสัยทัศน์ การปฏิบัติงานขององค์กร โดยเน้นผลถาวร การทำงานเป็นทีม 
สอดคล้องกับ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ได้กำหนด
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยุ
ฐานะโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 
3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ดังนั้นสมรรถนะการ
บริหารของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับงานในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
ในด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนยังเป็นที ่วิตกกังวล  อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์                  
ในระดับสูงของโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ในระดับแนวหน้ามีค่อนข้างจำกัด และเช่นกันกับโรงเรียน
เอกชน หากมองอัตราส่วนการก่อตั้งโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สิบปีย้อนหลัง
พบว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขัน
กันสูงมาก (ชวิน พงษ์ผจญ, 2561)ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู่สามัญในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนระดับ
แนวหน้า ทั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้น ิยามศัพท์นี ้ว ่าโรงเรียนคัดสรร โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์                     
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ที่เพ่ิมข้ึน 2 ปีย้อนหลัง   
 จากที่กล่าวข้างต้น การทราบถึงสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะสามารถบ่งบอกถึงผลสัมฤทธิ ์ของโรงเรียนซึ ่งเป็นตัวบ่งชี ้หนึ ่งของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์สมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับบริบทของการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัด
สรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ ่งใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ เพราะการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบ
จากตัวแปรหลายๆตัวแปรโดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน 
และแต่ละองค์ประกอบคือตัวแปรแฝงอันเป็นคุณลักษณะที่นักวิจัยต้องการศึกษา โดยเครื่องมือ
นี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญ คัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



98 | Vol.9 No.3 (March 2022)                                ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (มนีาคม 2565) 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสํารวจมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหาร
ของผู้อำนวยการโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการและครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 2,264 คน 
ประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดยะลา จำนวน 5 โรงเรียน มีจำนวนผู้บริหาร และครู จำนวน 
760 คน จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 โรงเรียน มีจำนวนผู้บริหาร และครู จำนวน 524 คน และ
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 โรงเรียน มีจำนวนผู้บริหาร และครู จำนวน 980 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน 480 คน โดยคัดเลือกจากการจัดอันดับโรงเรียนที ่มีผลสัมฤทธิ ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เพิ่มขึ้น 2 ปีย้อนหลัง คือปีการศึกษา 2560 และ 
2561 จำนวน 5 ลำดับแรกของแต่ละจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงใช้เกณฑ์การ
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของตัวแปรที่ศึกษา โดยการกําหนดอัตราส่วน กลุ่มตัวอย่างต่อ
ตัวแปรที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้อัตราส่วน 1:15 ไต้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 480 คน อยู่ ในช่วง 5- 20 
เท่าของตัวแปร ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะห์ผลในแต่ละตอนตามวัตถุประสงค์ได้ (Hair, F., Jr., et 
al, 1998) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนําตัวแปรที่ได้
จากการสังเคราะห์มาสร้างเป็นแบบสอบถาม และขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ 
แก้ไขทั้งด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ไปปรับปรุงแก้ไข ต่อมานําแบบสอบถามสมรรถนะการ
บริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนที ่สร้างขึ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญ            
3 ท่าน ตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร
สถานศึกษา เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และท่านที่ 3 เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการวิจัย
เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี เพื่อพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดย
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับขอบเขตของงานวิจัย โดยเลือกข้อ 
คําถามที ่มีค่าอยู ่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และนําชุดแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .956 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และติดต่อประสานงานกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย จัดเตรียมแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนและบรรจุซองจดหมาย จำนวน 480 ฉบับ 
และนําส่งจากกลุ ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยรับแบบสอบถามคืนภายใน 2 สัปดาห์ ได้รับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 432 ฉบับ คิดเป็นอัตราส่วน 1:12 หรือร้อยละ 90 จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด ซึ่งยอมรับได้ ตามเกณฑ์ (Hair, F., Jr., et al, 1998) และสามารถนํามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เริ ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้           
โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ พิจารณาจากค่าความร่วมกันของตัวแปร (Communality : 
h2)   ไม่ควรน้อยกว่า 0.5 พิจารณาจากค่าวิเคราะห์ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นรายคู่พร้อม
ด ้ วยว ิ เคราะห ์ค ่ า เป ็น ไปได ้พ ื ้ นฐาน Kaiser - Meyer - Olkin measure of sampling 
adequacy (KMO) และค่า Bartlett's test of sphericity ได้ค่า .909 แสดงว่าข้อมูลที่นํามา
จะมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ สกัดองค์ประกอบเพ่ื อค้นหาจำนวน
องค์ประกอบที่มีความสามารถเพียงพอในการอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้
โดยเลือกใช้วิธีแกนหลัก (Principal Components Analysis) และกำหนดจำนวนองค์ประกอบ
โดยเลือกองค์ประกอบที่มีค่าไอแกน (Eigenvalue) มากกว่าหนึ่งและหมุนตัวประกอบ (Factor 
Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal) โดยวิธีแวริแมกซ์ Varimax โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกข้อ
คําถาม (ตัวแปร) ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปและจ้าน
วนตัวแปร ในแต่ละองค์ประกอบต้องมีอย่างน้อย 3 ตัวแปรขึ้นไป จึงถือว่าเป็น 1 องค์ประกอบ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551); (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) ได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบและตั้งชื่อแต่
ละองค์ประกอบ ต่อมาศึกษา ระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนและระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขั้นตอน 
สุดท้ายศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู ้อำนวยการโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
โดยนําข้อมูลจากการศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนและข้อมูลจาก
การศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson 
(Pearson's Product Morment Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2554) 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู ้อำนวยการ
โรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนสอน
ศาสนาควบคู ่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียดการวิเคราะห์
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที ่ 1 จำนวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรยีน
สอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

องค์ประกอบท่ี 
ค่าไอเกน 

(Eigenvalues) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 9.679 30.248 30.248 
2 4.237 13.240 43.488 
3 3.910 12.219 55.707 
4 2.006 6.269 69.742 
5 1.919 5.998 75.740 

 จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1            
มีค่าไอเกนเท่ากับ 9.679 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 30.248 มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .509 ถึง .888 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การสื่อสารพลังบวก” 
 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .582 ถึง .926 มีค่าไอเกน
เท่ากับ 4.237 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ  43.488 และเรียกชื่อองค์ประกอบ
นี้ว่า “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” 
 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .577 ถึง .814  มีค่าไอเกน
เท่ากับ 3.910 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 55.707 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“ผู้นำตามสถานการณ”์ 
 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .660 ถึง .928 มีค่าไอเกน
เท่ากับ 2.006 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 69.742 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การพัฒนาองค์กร” 
 องค์ประกอบที่ 5 มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .726 ถึง .808 มีค่าไอเกน
เท่ากับ 1.919 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 75.740 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้
ว่า “การประสานสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ” 
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวม และรายด้าน ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวม และ
รายด้านสมรรถนะ 

สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
�̅� S.D. ระดับสมรรถนะการบริหาร 

1. การสื่อสารพลังบวก 4.36 .619 มาก 
2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4.72 .448 มากที่สุด 
3. ผู้นำตามสถานการณ ์ 3.59 .549 มาก 
4. การพัฒนาองค์กร 4.50 .534 มากที่สุด 
5. การประสานสมัพันธ์เพื่อความสำเรจ็ 4.30 .640 มาก 

รวม 4.30 .558 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่าระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู ่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก         
(�̅� = 4.30, S.D. = .558) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น 
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร (𝑥 ̅= 4.72, S.D. = .448) มีระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการ
สูงกว่าข้ออื่น ๆ ในทางตรงกันข้ามภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (�̅� = 3.59, S.D. = .549) มี
ระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการต่ำกว่าข้ออ่ืน ๆ 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัด
สรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมและรายด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้าน 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามญั
คัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ �̅� S.D. 

ระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรยีนให้มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาสูง 

4.56 .310 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตนาคิดบวก 4.62 .343 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการปรบัเปลีย่นและพัฒนาโรงเรียน 4.42 .361 มากที่สุด 
4. ความสามารถในการแก้ไขปญัหาภายในโรงเรียน 4.38 .434 มาก 

รวม 4.49 .732 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัด
สรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  (�̅� = 4.49, S.D. = .732)            
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก โดยด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้
มีเจตนาคิดบวก (�̅� = 4.62, S.D.= .343) มีระดับประสิทธิผลสูงกว่าด้านอื ่นๆ และด้าน 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน (�̅� = 4.38, S.D.= .434) มีระดับประสทิธิผล
ต่ำกว่าด้านอื่น ๆ  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู ้อำนวยการ
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที ่  4  ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างสมรรถนะการบร ิหารของผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน                 
กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

** P < .01, ** P < .05 

 จากตารางที ่ 4 พบว่าสมรรถนะการบริหารของผู ้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน            
ในระดับปานกลาง (r = .362) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู ่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า การสื ่อสารพลังบวกมี

ตัวแปรสมรรถนะการบริหาร            
ของผู้อำนวยการโรงเรียน 

      ประสิทธิผลของโรงเรียน          รวม ความสามารถในการผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาสูง 

ความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีเจตนา

คิดบวก 

ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน 

ความสามารถในการ
แก้ไขปัญ

หาภายใน
โรงเรียน 

 

1. การสื่อสารพลังบวก .613** -.041 .307** -.011 .323** 
2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร .094 .053 .435** -.022 .202** 
3. ผู้นำตามสถานการณ ์ .159** .078 .251** -.016 .170** 
4. การพัฒนาองค์กร .071 .072 .295** .013 .167** 
5. การประสานสมัพันธ์เพื่อ
ความสำเร็จ 

.193** .085 .284** .087 .251** 

รวม .357** .087 .501** .029 .362** 
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ความสัมพันธ์กับความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง (r = .613) 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงที่สุด และผู้นำตามสถานการณ์ 
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง (r = .159) 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ได้จำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสาร
พลังบวก ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ผู้นำตามสถานการณ์ การพัฒนาองค์กร และการ
ประสานสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนรา รัตนศิรประภา ได้วิจัย
เรื่องสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าองค์ประกอบ ได้แก่  การสื่อสารและการจูงใจ และ
การใช้ภาวะผู้นำ (นุชนรา รัตนศิรประภา, 2557) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นริศ มหาพรหมวัน 
ได้วิจัยเรื่องรูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล  พบว่า องค์ประกอบ ได้แก่ 
การจัดการสถานการณ์ และด้านการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ ได้จำนวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 21 ตัวแปร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้อำนวยการ
โรงเร ียนเอกชนสอนศาสนาควบคู ่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรให้
ความสำคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อความสำเร็จขององค์กร             
โดยอภิปรายแต่ละองค์ประกอบดังนี้ (นริศ มหาพรหมวัน, 2561) 
  1.1 การสื่อสารพลังบวก เป็นการสื่อสารที่ทำให้บุคลากรมีความม่ันใจ เชื่อมั่น 
และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได้ การสื่อสารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครู
มักเกิดจากผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องรู้จักการ
สื่อสารกับบุคลากรครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ กูณะกูง ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่แตง 1 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ผู้บริหารควรเลือกใช้การสื่อสาร         
ที่เหมาะสมกับงาน บุคคล สถานที ่หรือสถานการณ ์(เสาวนีย์ กูณะกูง, 2558) 
  1.2 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เป็นผู้นำที่เข้าใจภาพรวมของสภาวะ
แวดล ้อมต ่างๆท ี ่ม ีผลกระทบต่อองค ์กร สามารถเช ื ่อมโยงกระบวนการและจัดการ                      
เพื่อเปลี่ยนแปลงได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชี่ยวชาญ ภาระวงศ์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน สามารถสร้างศรัทธาให้บุคลากรทำงานด้วยความเต็มใจและเสียสละ ผู้ร่วมงานยอมรับ
ในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ครูมีความจงรักภักดีต่อโรงเรียนและทุ่มเทการทำงานทำ
ให้ได้ผลผลิตสูง (เชี่ยวชาญ ภาระวงศ์, 2555) 
  1.3 ผู้นำตามสถานการณ์ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำตาม
สถานการณ์ Hersey & Kenneth H. B. กล่าวว่า สถานการณ์ที่ต่างกันย่อมต้องการแบบอย่าง
ผู้นำที่แตกต่างกัน การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลได้นั้นจำเป็นที่ผู้นำจะต้องปรับแบบภาวะผู้นำ
ของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั ้น (Hersey & Kenneth H. B., 1993) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา พรหมเทศ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
ตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์
ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักการเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก (โชติกา พรหมเทศ, 2557) 
  1.4 การพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการในการเพิ่มประสิทธิผลองค์กรและ
ความผาสุกของสมาชิกผ่านการใช้การสอดแทรกที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ความหมายนี้
ก่อให้เกิดประเด็นสำคัญ เช่น การพัฒนาองค์กรทำให้ประสิทธิผลขององค์กรเพ่ิมข้ึน สอดคล้อง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาองค์กรเป็นความพยายาม
เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแผน มีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนยุทธศาสตร์และใช้ทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการพัฒนาระบบโดยส่วนรวมทั้งองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และเป็นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององค์การอย่างมี
แผนซึ่งจะต้องกระทําโดยตระหนักถึงภาวะแวดล้อมขององค์การตลอดเวลา โดยกระบวนการ
เหล่านี้จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การได้ใช้ศักยภาพหรือ สติปัญญาความสามารถอย่าง
เต็มที ่(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2551) 
  1.5 การประสานสัมพันธ์เพื ่อความสำเร็จ เป็นการร่วมมือปฏิบัติงานกัน
ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์ และพันธกิจร่วมกัน สอดคล้องกับ ยงยุทธ 
เกษสาคร กล่าวว่า การทำงานเป็นทีม หรือการประสานสัมพันธ์ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่            
2 บุคคล  ขึ้นไปมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้ปฏิบัติงานต่างก็เกิดความพึงพอใจในการทำงานนั้น การทำงานร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กรเนื่องจากทำให้วัตถุประสงค์รวมขององค์กรประสบความสำเร็จสูงสุด โดยสมาชิก            
ในทีมมีความพอใจในงานที่กระทำ และมีความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน โดย
ทุกคนในกลุ่มมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเป็นเจ้าของงานนั้น  
(ยงยุทธ เกษสาคร, 2561) 
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 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีสมรรถนะการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
ข้อคำถาม พบว่า ผู้อำนวยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และผู้อำนวยการพยายามพัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในสถานศึกษา มีระดับสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อำนวยการ อยู่ในระดับสูงกว่าข้ออื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร ับการยอมรับจากบุคลากร         
ในโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน รวมถึงแบบอย่างในการประพฤติตน เนื่องจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติอยู่ในกฎกติกาที่ตนสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และ
พยายามพัฒนาตัวเองเพื ่อก่อให้เกิดสิ ่งที ่ดีงามแก่ และเมื ่อพิจารณาอีกข้อคำถาม พบว่า 
ผู้อำนวยการมีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมั่นใจที่จะร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีระดับองค์ประกอบสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่ในระดับต่ำกว่าข้ออื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้อำนวยการโรงเรียนควรมี
การพูดคุยหรือสร้างกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน และในส่วนของสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนในด้านภาวะผู้นำตาม
สถานการณ์ มีระดับสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่ในระดับต่ำกว่าข้ออ่ืน ๆ 
แสดงให้เห็นว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ต่างๆในโรงเรียน และในสังคมไม่มากพอ อาจเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้บุคลากรครูมีความรู้สึกลำบากใจในการทำงานใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ 
 3. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตนา
คิดบวก มีระดับประสิทธิผลสูงกว่าด้านอื่น ๆ เมื่อพิจารณาข้อคำถาม พบว่า นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระดับประสิทธิผลสูงกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า              
สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของนักเรียนนั้น นักเรียน
สามารถเรียนรู้เพื่อยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของกันและกันได้ ถึงแม้ว่าใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญก็ตาม แต่แน่นอนว่าใน
สังคมที่นักเรียนอาศัยอยู ่ไม่ได้มีเพียงแค่คนกลุ่มเดียว และการที่นักเรียนสามารถยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการส่งเสริม และการเข้ามาทำ
ความเข้าใจของผู ้อำนวยการและครูในโรงเรียน เช่น การที ่โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียน
แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน ระดับจังหวัดรวมถึงระหว่างประเทศ เนื่องจากผู้อำนวยการมี
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ความสามารถในการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ความเป็นอยู่ของสังคมต่าง ๆ มากขึ้น  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า การสื่อสารพลังบวกมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูงกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารและ
การจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ผู้อำนวยการโรงเรียนควรให้ความสำคัญ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ งามตา ธานีวรรณ ที่ได้วิจัย พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา (ภาวะ
ผู้นําเชิงกลยุทธ์) ด้านแรงจูงใจ และด้านการสื่อสารส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ยโสธร แสดงให้เห็นว่าผู้อำนวยการโรงเรียนต้องให้ความสำคัญในเรื่องการ
สื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลที่ดี
ด้วยเช่นกัน (งามตา ธานีวรรณ, 2555) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการ
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า การสื่อสารพลังบวกมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง อยู่ในระดับสูงกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะการ
บริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยวิธีการสื่อสารพลังบวกโดยสื่อสารเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงาน 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Satir Model ที่มีความเชื่อ
พื้นฐานต่อศักยภาพของมนุษย์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ภายในตนเอง 
โดยมีกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือเป็นการเสนอและสร้างสรรค์ทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้น 
จนกระทั่งบุคคลสามารถเลือกและตัดสินใจใหม่จนเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนภายในของ
บุคคลนั้น ๆ (Satir et al., 1991) และยังสามารถทำให้บุคลากรเห็นได้ว่าการลงโทษต่าง ๆ
สามารถเป็นแรงเสริมเพ่ือพัฒนาตนเองได้อีกด้วย สิ่งนี้จะทำให้บุคลากรครูมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไพรินทร์ ขุนศรี พบว่า เมื่อครูมีแรงจูงใจในการทำงานก็จะสามารถปฏิบัติงาน ต่าง  ๆ              
ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่น่าพึงพอใจ และในทางตรงกันข้าม (ไพรินทร์ ขุนศรี, 2559) พบว่า ภาวะผู้นำ
ตามสถานการณ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์ทาง
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การศึกษาสูง อยู่ในระดับต่ำกว่าข้ออื่น ๆ โดยเฉพาะในข้อผู้อำนวยการสามารถทำให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาทำงานกันเป็นทีมได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับ
ผู้ปฏิบัติงาน (Leader - member relation) ยังคงต่ำ เนื่องจากผู้อำนวยการอาจใช้อำนาจที่
ตามตำแหน่งของผู้นำ (Position power) มากเกินไป  มีผลทำให้บุคลากรในโรงเรียนมีความ
พร้อมในการปฏิบ ัต ิงาน (Job Maturity) และความพร้อมทางด้านจิตใจ (Psychology 
Maturity) ไม่เพียงพอ ทำให้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โดยผู้บริหาร
จะต้องใช้ภาวะผู้นำกระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ในหน่วยงาน
ของตนเอง สอดคล้องกับ ธร สุนทรายุทธ กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้สถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จ คือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารที่จะสามารถนำพาสถานศึกษาให้มีความ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามารถสร้างอำนาจชักนำและมีอิทธิพลได้เหนือกว่าผู้อื่น (ธร สุนทรา
ยุทธ, 2556) 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สามารถสรุปได้ ดังนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะการบริหารของ
ผู ้อำนวยการโรงเรียน ได้จำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื ่อสารพลังบวก ผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร ผู้นำตามสถานการณ์ การพัฒนาองค์กร และการประสานสัมพันธ์             
เพื่อความสำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีสมรรถนะการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร มีระดับสมรรถนะการบริหารของผู ้อำนวยการสูงกว่าด้านอื ่น  ๆ เมื ่อพิจารณา           
ข้อคำถาม พบว่า ผู้อำนวยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และผู้อำนวยการพยายามพัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในสถานศึกษา มีระดับสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อำนวยการ อยู่ในระดับสูงกว่าข้ออื่น ๆ ในส่วนของระดับประสิทธิผลของโรงเรียนดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีเจตนาคิดบวก มีระดับประสิทธิผลสูงกว่าด้านอื่น ๆ ส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการ
โรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายสมรรถนะการ
บริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า การสื่อสารพลังบวกมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญคัดสรรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับสูง
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กว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะ
สำหรับผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียน โดยนำเสนอผลการวิจัยต่อผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและการยอมรับ รวมทั้งการเสนอแนะสมรรถนะการบริหารของผู ้อำนวยการ
โรงเรียนเพิ่มเติมจากในงานวิจัยฉบับนี้ และข้อเสนะแนะสำหรับสำนักงานการศึกษาเอกชน   
โดยการจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนร่วมกันพัฒนากลยุทธ์
ทางการบริหารให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในส่วนของข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป พบว่าการสื่อสารพลังบวกซึ่งเน้น
เรื่องสื่อสารของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทำให้บุคลากรมีความมั่นใจ เชื่อมั่น และสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได้ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
กว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการสื่อสารพลังบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาแนวทางส่งเสริม
สมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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