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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  (3) เพื่อศึกษายทุธศาสตร์การบริหารส่งผลต่อประสิทธ์ิผล
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
 ประชากรคือ  โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จาก 50 ส านกังานเขต   จ  านวน 437 โรงเรียน  กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน  205 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  เป็นแบบสอบถาม  เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  ค่าความถ่ี  (frequencies)  
ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
             ผลการวจัิยพบว่า :  (1) ยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นเสริมสร้างมาตรฐานการจดัการศึกษา   ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  รองลงมาคือดา้นยกระดบัคณุภาพการศึกษาให้กบันกัเรียนมีองค์ความรู้สามารถ
สร้างสรรค์นวตักรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  และต ่าสุดคือดา้นสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองท่ีด่ี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก    (2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการท าให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  รองลงมาคือดา้นกลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก  และต ่าสุดคือดา้นการไดม้าซ่ึงทรัพยากร     ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  (3) ยุทธศาสตร์การ
บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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The objectives of this study were : 1) to study strategy management of school’s administration which under 
Bangkok Metropolitan Administration. 2) to study effectiveness of school which under Bangkok 
Metropolitan Administration, and 3) to study the strategy management affecting to effectiveness’ school 
which under Bangkok Metropolitan Administration.      
 The population  were  50 districts  437 schools which under Bangkok Metropolitan Administration 
and sample was 205 schools.  The instrument was questionnaire about strategy management for  
effectiveness’ school which under Bangkok Metropolitan Administration.  The statistics for analyzing data 
were used  frequency, percentage,  mean,  standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 
 The results found that : 1 )  The strategy management of school’s administration which under 
Bangkok Metropolitan Administration were at high level in over all. When considered in each aspects, found 
that strengthening education standard aspect had high level mean, the runner up-improving education for 
knowledge and innovation creation aspect, had high level mean and the lowest mean was moral and ethic 
improving and good citizen aspect but still was at high level mean. 2 )  The effectiveness of school which  
under Bangkok Metropolitan Administration were at high level in over all. When considered in each aspects 
found that the highest mean was achieve the goal aspect which had high level mean, the runner up was 
create satisfaction aspect which had high level mean and the lowest mean was resource acquisition aspect 
which had high level mean.          3 )  The strategy management of school’s administration effected to 
effectiveness of school which under Bangkok Metropolitan Administration at .01 significant. 
Key word : The strategy management / Effectiveness 
 


