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บทคัดย่อภาษาไทย 

57252338 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ 

นางสาว กฤติยา สุขสมบูรณ์: พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ ์อินทร์รักษ์ 

 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 2) ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย คือ บุคลากรของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 
จำนวน 24 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 7 คน หัวหน้าฝ่าย จำนวน 8 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 8 คน และครู จำนวน 36 คน รวมท้ังส้ิน จำนวน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม
พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถ่ี ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 10 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดให้มีสิ่งส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน การส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู การ
นิเทศและการประเมินผลด้านการสอน การสื่อสารเ/ป้าหมายของโรงเรียน การพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ และการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ตามลำดับ ส่วนรายด้านท่ีอยู่ใน
ระดับมาก มีจำนวน 1 ด้าน คือ การควบคุมเวลาในการสอน ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เมื่อจำแนกเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง
ปัจจุบันไม่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57252338 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ACADEMIC LEADER BEHAVIOR 

MISS KRITTIYA SUKSOMBOON : ACADEMIC LEADER BEHAVIOR OF LERTLAH 
SCHOOL KANCHANAPISEK ROAD ADMINISTRATOR THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR CHOOMSAK INTARAK, Ph.D. 

   The purposes of this research were to determine; 1) the academic leader 
behavior of Lertlah School Kanchanapisek Road administrator and 2) the comparison 
between opinions regarding the academic leader behavior of Lertlah School 
Kanchanapisek Road administrator, classified by gender, age, education level, position, 
and work experience. The populations were educational personnel in Lertlah 
Kanchapisek school, they were consisted of 1 director, 1 deputy director, 7 assistant 
directors, and 36 teachers, with the total of 60 respondents. The research instrument 
was questionnaire regarding the academic affairs administration behavior based on 
Hallinger and Murphy’s concept. The statistics applied in data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean and standard deviation. 

The findings of the research were as follows: 

Academic leader behavior of Lertlah School Kanchanaphisek Road 
administrators in overall were found at the highest level; when considered each aspect, 
it found that 10 aspects were at the highest level: arranged according to the arithmetic 
mean, from the highest to lowest as follows: promoting professional development, 
coordinating curriculum,  framing school goals, promoting professional development, 
maintaining high visibility, providing incentives for teachers, supervising and evaluation 
instruction, communicating school goals, developing and enforcing academic standards 
and monitoring student progress. The aspect of protecting instructional time was at 
the high level. There was no significant difference between opinions on the academic 
leader behavior of Lertlah School Kanchanapisek Road administrator when classified 
by gender, age, education level, position, and work experience. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเรื ่อง “พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชุมศักดิ ์อินทร์รักษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา 
ประธานกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ ดร. ขัตติยา ด้วงสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพันตรี   ดร. นพดล เจนอักษร ท่ี
ได้กรุณาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ จนสมบูรณ์ ผู ้ว ิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ประจำภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการ
บริหารการศึกษาให้อย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนา
ภิเษก ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัย จน
สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณกำลังใจจากครอบครัว เพื่อนร่วมงานทุกคน ตลอดจนเพื่อนสาขาการ
บริหารการศึกษา ปริญญาโท รุ่น 34/2 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ให้กำลังใจ คำปรึกษา และความ
ช่วยเหลือเสมอมา ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัย
เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความรู้ อบรม
สั่งสอน ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา จนทำให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้เสร็จสมบรูณ์
ด้วยดี 

  
  

กฤติยา  สุขสมบูรณ์ 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
 การพัฒนาประเทศให้เป็นผู้นำทุกด้านในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการ

เสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้แข็งแกร่ง โดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีท่ีสุดท่ีทุกคนให้การยอมรับ นั้นก็คือ  การศึกษา  หรือพูดได้
ว่า การศึกษา คือ  การพัฒนาคน  ที ่ย ั ่งยืนที ่สุด  จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง            
(พ.ศ.2552 – 2559) ได้เน ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมี
เหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร ผลิตและ
พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และ
ร่วมมือกับนานาประเทศ มีการพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนั้นจะต้องผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เป็นยุคแห่งข่าวสารและ
วิทยาการทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย1  

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ใน
การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญ ใน
การสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ 

 
1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 

พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: พริกหวาน  กราฟฟิค, 2553, 16. 
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สังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ2 

โลกในยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสิ ่งต่างๆ มากมายทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีการแข่งขันสูง เพื่อผลักดันประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ        
และเป็นท่ียอมรับต่อคนท่ัวโลก ส่ิงสำคัญท่ีจะนำประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติได้นั้น ก็คือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่เป็นการวางพื้นฐานชีวิตให้กับคนในประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและ    
พร้อมท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา3

ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ4 จำเป็น
อย่างยิ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักให้คณะครู
มีเจตคติที่ดี เห็นความสำคัญในการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยใช้พฤติกรรมผู้นำ
ทางวิชาการเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาพรรณ พากเพียร ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอน
ของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอน 
 
 
 

 
2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. 

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560, 1. 
3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี .  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ .ศ  . 2555-2559. กรุงเทพฯ: สหมิตรพรนิต้ิง

แอนด์พับลิชช่ิง, 2554 ,2. 
4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา .แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2560 – 2579. 

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค ,2560, ก. 
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ของครู5 รวมทั้งงานวิจัยของ Rosemarie พบว่า พฤติกรรมผู้บริหาร ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการ
สอน การนิเทศ วิสัยทัศน์ และการทุ่มเท ในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของนักเรียน
อย่างมีนัยสำคัญ และพฤติกรรมผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่วัดด้วยความสำเร็จของ
นักเรียน6 

ดังนั้น พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของบริหาร จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ประสิทธิภาพของ
โรงเรียนพัฒนาได้ดี ทั ้งในด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ การพัฒนาทัศนคติ
ทางบวกของนักเรียน การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของครู และการจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างเหมาะสม จึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
โลกในอนาคตเป็นโลกของสังคมแห่งความรู้ท่ีเน้นคุณภาพของการบริการ ในปัจจุบันคุณภาพ

ของผลผลิตจากระบบการศึกษาอยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นท่ีพอใจ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะระบบการศึกษา
ของไทยยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะสร้างคนท่ีมีคุณภาพได้ หากประเทศไทยประสงค์จะพัฒนาคนให้มีปัญญา 
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ให้กระบวนการเรียนรู้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตจริง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
และปัญหาอื่นๆ และอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก จำเป็นต้องสร้างพื้นฐานด้วยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

 
5 พิชญาพรรณ พากเพียร. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37.” วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 7, 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2560): 146-158. 

6  M. G., Rosemarie, “Do principals make a difference an analysis of 
leadership behaviors of elementary principals in effective school?.” Unpublished 
master’s thesis, State University of New York, 2005. 
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 จากการจัดการศึกษาของประเทศไทยในช่วงที ่ผ่านมา  ดำเนินการภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลง ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 และสภาวการณ์ที่เป็นแรงกดดันทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยใช้กรอบและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ . 2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
พ .ศ . 2552  –  2559 บริบทของการจัดการศึกษาและผลการพัฒนาการศึกษาไทยในช่วงปี 2552 – 
2559 คุณภาพการศึกษาท้ังด้านวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียน ยังไม่น่าพอใจ นอกจากนี้ ทักษะ
ของกำลังแรงงานไทย ทั้งในด้านสาขาที่เรียนและระดับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการ ส่งผลให้มีผู้ว่างงานจำนวนมาก ภาคการจัดการศึกษาทั้งในส่วนผู้
กำหนดนโยบายและแผนการผลิตและสถาบันผู้ผลิตจึงต้องมีการวิเคราะห์ ทบทวนเป้าหมาย สาขา
การผลิต และคุณภาพของกระบวนการจัดการศึกษา ทั้งในด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล ส่วนภาคเศรษฐกิจและสังคม ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะ สมรรถนะ ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ7 และเพื่อให้แผนการ
ศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงได้
กำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1.1 ทุกช่วงวัยมีความในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ เชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 

 
7 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา .แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2560 – 2579. 

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค ,2560, 48. 
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2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี้  

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานมีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
 3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือตำราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล 

 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี คุณภาพ 
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี ้
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้   
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ เป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ8 

 

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติครั้งนี้ ใช้วิธีสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติ การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นท่ี 
ดังนั ้นทางสถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง  เน้นการ
บริหารงานวิชาการให้มีฐานที่เข้มแข็ง และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และสังคมไทย ที่ต้องมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและผู้เรียน ซึ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจังนั้ น คือ 
ผู ้บริหารสถานศึกษา จึงต้องมีบทบาทความเป็นผู้นำทางวิชาการ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการ
บริหารงานวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ การนำพาสถานศึกษาไปสู่ความก้าวหน้า และทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังต้องรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา โดยจัดให้มีทรัพยากรต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนและกระบวนการในการ
เรียนรู้ ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนท่ีสำคัญ คือ ต้องมุ่งเน้นท่ีกิจกรรมท่ีจะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่าง

 
8 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. 

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560, ซ-ฐ. 
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สูงของนักเรียน ถ้ามีเป้าหมายท่ีจะทำโรงเรียนให้มีประสิทธิผลก็ต้องหาแนวทาง เน้นการใช้พฤติกรรม
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน   

ปัญหาของการวิจัย  
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีการบริหารจัดการแบบระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝัง

การทำงานเป็นทีม  โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมวางแผนตลอดจนรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของบุคลากรทุกฝ่ายงาน ภายใต้โครงสร้างการ
บริหารงานท่ีมีสายบังคับบัญชาเป็นลำดับข้ัน  ปกครองโดยผู้บริหารท่ีมีอำนาจสูงสุด คือ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน และผู้บริหารระดับกลาง คือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ         
การเงิน ผู ้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ – ช่วยบริการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาปฐมวัย ผู้
ผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และผู้บริหารระดับต้น คือ หัวหน้าแผนก
การศึกษาปฐมวัยหัวหน้าแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชาการประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา หัวหน้าแผนกบริการ หัวหน้าแผนกธุรการ  ครูหัวหน้าฝ่ายแต่ละช้ันเรียน  ครูหัวหน้า
ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ ครูหัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน ครูหัวหน้าฝ่าย
อาคารสถานท่ีและผู้ปฏิบัติการ คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอน เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนใน
แต่ละหน่วยงาน จากโครงสร้างการบริหารงานนั้น บุคคลที่เป็นทีมบริหารในการกำหนดกรอบการ
ดำเนินงาน ตลอดจนวางแผนการดำเนินงาน จะเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น เพื่อให้ครูระดับ
ปฏิบัติการมีแนวทางในการทำงาน สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ  
สูงสุด9 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ  .รอบสามเม่ือวันท่ี 13  -15 มกราคม พ .ศ .2557  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัดการตามบทบาทหน้า ท่ี
ของผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์และได้มาตรฐานสากล โดยเช่ือมโยงกับแหล่ง
เรียนรู้ ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู ่ความเป็นเ ลิศ           

 
9 อภิชญา อนันต์สิทธินนท์. “ความคิดเห็นของครูที ่มีต่อภาวะผู้นำของครูหัวหน้าฝ่าย

กรณีศึกษาโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก.” สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551, 3. 
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ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

การศึกษา ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ  .รอบสี่เมื่อวันท่ี 1 4 -16 สิงหาคม 
พ .ศ .25 62 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในรอบสี่นี้ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. คุณภาพของผู้เรียน หรือดา้นอื่นตามช่ือท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นตามช่ือ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือดา้นอื่นตามช่ือท่ี

สถานศึกษากำหนด 
จุดเดน  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดีเหมาะสมกับวัย ตามหลักสูตร English  

Program (EP) ถือเปน็การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างดีในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนสามารถส่ือสารกับครู
ชาวต่างประเทศไดเป็นอย่างดีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู การส่ือสาร  และการค้นคว้าหา  
ความรู ซึ่งสถานศึกษาไดส่งเสริมให้ผู้เรียนไดใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาความกลา
แสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
มีผลการสอบสูงกวาระดับตนสังกัด และ ระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรูมาอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2561 ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉล่ีย 82.60 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉล่ีย 67.30  

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด คือ เป็นคนดี คนเกง และกลา 
ตามอัตลักษณแบบเลิศหลา คือ มีวินัย มีมารยาทอย่างไทย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะมี
ความกตัญญู มีสุขภาพกายและจิตสังคมท่ีดีร่าเริงแจ่มใส มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูและ สร้างช้ินงานได  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. สถานศึกษามีหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program (EP) เป็นนวัตกรรมเดนของ 

สถานศึกษา มีการบริหารจัดการงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน รอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเป้าหมาย 
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2. สถานศึกษามีการจัดสรรจำนวนครูอย่างเพียงพอและเกินมาตรฐานท่ีกำหนดในแต่ละห้อง 
จะมีครูประจำช้ัน 1 คน และมีครูสอนทุกรายวิชา อัตราสวนจำนวนเด็กตอครูเท่ากับ 6 : 1 จัดสภาพ
แวดลอม สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับผูเรียนและเอื้อตอการจัดการเรียนรู  

3. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการที่เปนระบบและมีคุณภาพ โดยนําหลักคําสอน 
ของพุทธศาสนา หลักธรรมาภิบาล พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และกระบวนการ PDCA 
มาใช ในการบริหารและการจัดการไดอยางผสมผสานและลงตัว เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุก  ฝายมีส
วนรวมในการ วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เอื้อประโยชน  
และอํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีส่ือ
เทคโนโลยี สําหรับการเรียนรูท่ีทันสมัย ใหบริการ Wifi พรอมดวยเครือขาย Network ท่ีครอบคลุมทุก
พื้นที่ จัดหอง CCTV ไวใหบริการ และอํานวยความสะดวกแกผูปกครอง และการจัดกิจกรรมของครู
ขณะอยูในหองเรียน/หองปฏิบัติกิจกรรม  

 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผเูรียนเปนสําคัญ  
1. ครูรวมกันพัฒนาและจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด ตามหลักสูตร English Program (EP) 

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเปนของตนเอง ซึ่งแบบเรียน แบบฝกหัด ตามหลักสูตร 
English Program (EP) นี้จัดเปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดีของสถานศึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญ  

2. ครูไดรับการพัฒนาตามโครงการหลักสูตรเขมขน วิชาการเขมแข็ง สงผลใหครูมีความรู 
ความเขาใจปรัชญา หลักการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสามารถนํามาประยุกตใชในการ
จัด การเรียนการสอนดวยกิจกรรมที่หลากหลายเนนการปฎิบัติจริง ไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย    
ผูเรียนไดรับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีการประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพ
จริงเปนรายบุคคล และรายกลุม และนําผลการประเมินมาแกปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการ
สอน และแกปญหาจาก ตัวผูเรียน ครูไดรวมกันจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(พลศึกษา ดนตรี และ iPad) แบบเรียน แบบฝกหัด เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การพัฒนา Mind Mapping และการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

3. ครูไดรับการอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (CBL) เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางสรางสรรค ทําใหครูมีความสามารถในการบริหาร
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จัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก โดยใหผูเรียนมีสวนรวม สรางใหผูเรียนเกิดความคิด และเจตคติเชิงบวก มี
ระเบียบวินัย ดวยตนเอง โดยครูมีหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษา10 

ผลความสำเร็จที่เกิดขึ ้นจะเห็นได้ว่าการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงทำให้โรงเรียนมีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ด้วยผลการประเมินในระดับดกี็ยัง
พบปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีผู้บริหารต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้อยู่
ในระดับดี จากการวิเคราะห์ก็ยังมีบางประเด็นท่ีต้องพัฒนา ดังนี้  

1.  ผู้นำทางวิชาการยังขาดรูปแบบหรือวิธีการท่ีจะส่งเสริมให้ครูมีแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้ง

การดำเนินการสร้างแรงจูงใจไม่มีรูปแบบท่ีเป็นสากลท่ีจะสามารถนำไปพัฒนาให้มีความแปลกใหม่จาก

วิธีการเดิม 

2. ผู้บริหารงานยังไม่มีการกระตุ้นให้ครูเกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โอกาสใน

การส่งเสริมสภาพการเรียนรู ้นของนักเรียนลดน้อยลง เนื ่องจากครูไม่ได้มีการเพิ ่มพูนความรู้

นอกเหนือจากตำราที่ใช้สอนอย่างต่อเนื่อง  จึงทำให้มีการจัดการเรียนการสอนหรือแหล่งเรียนรู้ที่มี

ลักษณะรูปแบบเดิม   

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารระดับกลาง และ
ระดับต้น  ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งที ่จะส่งผลสะท้อนให้งานบรรลุเป้าหมาย  และประสบ
ความสำเร็จ  ดังนั้นผู ้บริหารสถานศึกษาต้องทุ่มเทพลังกายและความคิดอย่างเต็มกำลัง  มี ความ    
เป็นผู ้นำทางว ิชาการสูง  ม ีความคิดริเร ิ ่ม  ม ีว ิส ัยทัศน์  รอบรู ้เป ็นที ่พึ ่งทางว ิชาการให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมผู้นำวิชาการทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน     
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นการ
พัฒนาการบริหารด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อทราบพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  
2. เพื่อทราบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  เพื่อจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

10 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. 

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560, ซ-ฐ. 
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ข้อคำถามของการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยจึง
ได้ต้ังข้อคำถามไว้ดังนี้ 

1. พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ตามแนวคิด
ทฤษฎีของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) อยู่ในระดับใด 

2.  ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้า               ถนน
กาญจนาภิเษก เมื่อจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันหรือไม่ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
          เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบคำตอบของข้อคำถามที่ได้จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

1. พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

2.    ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน                   
กาญจนาภิเษก เมื่อจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน 
 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
         สถานศึกษานับว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารหลายฝ่าย ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน  พัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น มีการบริหารงานทฤษฎีเชิงระบบ (system approach) 
ตามแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออนไสตน์ (Lunenburg and Ornstein) ท่ีแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยนำเข้า (input) มีกระบวนการ (transformation process) และผลผลิต (output) ซึ่งมี
ความสัมพันธ ์ทั ้งภายในและภายนอกองค ์กร  และมีปฏิส ัมพันธ ์ก ับสิ ่งแวดล้อม (external 
environment) และการใช้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาซึ่งในระบบการ
จัดการศึกษานั้น ปัจจัยนำเข้า (input) ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ใน
ส่วนกระบวนการ (transformation process) ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
การศึกษา และในส่วนของผลผลิต (output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุก
ฝ่าย คุณภาพการศึกษา ในด้านพฤติกรรมทางวิชาการมีนักวิชาการเสนอแนวคิด ได้แก่  เดวิส
และโธมัส (Davis & Thomas) ไดเสนอวาผูบริหารควรมีพฤติกรรม ผูนําทางวิชาการ 8 ประการ คือ 
1) การเพิ่มความตระหนักในการปรับปรุงโรงเรียนและมีความคาดหวัง ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูง 2) มีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียน 3) การใหแรงจูงใจและให
รางวัลกับบุคคล หรือกลุมที่ทํางานดานวิชาการ 4) ตรวจสอบความกาวหนาดานวิชาการ 5) การใช
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ทรัพยากรและบุคลากรอยางสรางสรรค 6) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู เปนระเบียบ
และมีความปลอดภัย 7) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู และ 8) การสังเกตการสอนของครูและ
การให  ขอมูลยอนกลับ11  ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) ได้กำหนดพฤติกรรม
การผู้นำทางวิชาการออกเป็น 11 ด้าน คือ 1) การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Framing school 
goals) 2) การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน (Communicating school goals) 3) การนิเทศและ
การประเมินผลด้านการสอน ( Supervising and evaluation instruction) 4) การประสานงานด้าน
การใช้หลักสูตร (Coordinating curriculum) 5) การตรวจสอบความก้าวหน ้าของนักเร ียน 
(Monitoring student progress) 6) การควบคุมเวลาในการสอน (Protecting instructional time)   
7) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด  (Maintaining high visibility) 8)  การจัดให้มี
สิ ่งจูงใจให้กับครู (Providing incentives for teachers)  9)  การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ
(Promoting professional development) 10) การพ ัฒนาและสร้างมาตรฐานด ้านว ิชาการ 
(Developing and enforcing academic standards) 11) ให ้ม ีส ิ ่ งส ่ง เสร ิมสภาพการเร ียนรู้  
(Providing incentives for learning)12  ดังรายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Gary A., Davis, and Margarch A. Thomas. Effective Schools and Effective 

Teachers. (Boston: Allyn and Bacon, 1989), 40. 
12  Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instruction 

management behavior of principals. The Elementary School Journal 86, No. 2 
(November 1985), 221-224. 
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ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม (External  environment)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ท่ีมา  : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: Concepts 
and Practices. 5th ed. CA: Wadsworth Publishing, 2008, 31-33. 
         : Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instruction management 
behavior of principals. The Elementary School Journal 86, No. 2 (November 1985), 
221-224. 
 

องค์การ  (Organization) 

ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม (External environment) 

ขอ้มูลยอ้นกลบั  (Feedback) 

ผลผลิต 
(output) 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

-ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

 

-บุคลากร 
-งบประมาณ 
-วสัดุอุปกรณ์ 
-การจดัการ 

ปัจจยัน าเขา้ 
(input) 

กระบวนการ
(Transformation 

Process) 
 

-การบริหาร  
 
 
 
 
-การจดัการเรียน 
-การจดัการเรียน
การสอน 
-การนิเทศ
การศึกษา 

พฤติกรรม 
ผูน้ าทาง
วิชาการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู ้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้า         
ถนนกาญจนาภิเษก ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการตามแนวคิดทฤษฎีของฮอลลิงเจอร์และ
เมอร ์ฟ ี (Hallinger and Murphy) ซึ ่งได้กล่าวไว ้ด ังนี้1) การกำหนดเป้าหมายของโรงเร ียน                                      
2) การสื ่อสารเป้าหมายของโรงเร ียน  3) การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 4) การ
ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 6) การควบคุมเวลาใน
การสอน 7) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 8) การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู 9) การ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  10) การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 11) การจัดให้มีส่ิง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ เพื่อทราบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
เขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ ดังแผนภูมิท่ี 2 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท ี ่ ม า  : Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instruction management 
behavior of principals. The Elementary School Journal 86, No. 2 (November 1985), 
221-224. 
 
 

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ 

1. การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
2. การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน  
3. การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 
4. การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 
5. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
6. การควบคุมเวลาในการสอน 
7. การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
8. การจัดใหม้ีส่ิงจูงใจให้กับครู 
9. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
10. การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
11. การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื ่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคำที ่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัย จึงได้นิยาม
ความหมายไว้ ดังนี้ 

พฤติกรรมผู้นำ หมายถึง การแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ออกมาของผู้นำ รวมทั้งการ
สร้างขวัญกำลังใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นๆ จากท้ังในองค์กรและนอกองค์กร 

พฤติกรรมผู ้นำทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู ้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึง
ความสามารถในการนําครูพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนการทํากิจกรรมทาง     
ดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้ังแต่
ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลักสูตร English Program ท่ีต้ังอยู่ใน
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  27 

บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระ      

จาก เอกสาร ตำราและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังนี้คือ 1) พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 2) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 
3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความหมายพฤติกรรมผู้นำ 
รักชาติ  พันธศรี กลาววา พฤติกรรมผูนํา หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะ (Trait) และทักษะ 

(Skills) ของผูนําที่มักจะเกี่ยวของสัมพันธกันในการกระทํา หรือการแสดงออกของผูนํา ตลอดจน
หมายถึงการใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร การบังคับบัญชาการ
ควบคุมดูแล การตัดสินใจ และการสรางความสัมพันธกับผูตาม เพื่อให้การดําเนินงานขององคกร 
บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีต้ังไว13    

ทิวากร สุทธิบาก กล่าวว่า พฤติกรรมผูนําเป็นเรื่องของการศึกษาภาวะของบุคคลที่แสดง
ความสามารถในการเปนผูนําท่ีแสดงคุณลักษณะของบุคคลจนไดรับการยอมรับจากสมาชิกในองคการ
ให้เปนหัวหนาของกลุ่ม เปนผูควบคุมพฤติกรรมกลุมและรูปแบบคุณลักษณะสวนบุคคลของผูนําท่ี
แสดงออกใหปรากฏเรียกวา พฤติกรรมผูนํา ในการชวยทําใหกลุมสามารถดําเนินงานอยางกาวหน้า
และบรรลุผลสําเร็จ โดยใชอิทธิพลที่มีในการจูงใจให้ผ ูอื ่นปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไว โดย          
ใชกระบวนการบริหารและจัดการพฤติกรรมที่ผู้นำปฏิบัติในการบริหารองคการจะมีการปรับเปลี่ยน
ตามสภาพแวดลอมและพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงให้  จึงควรตองมีศิลปะเพื่อใหการปฏิบัติงานประสบ
ผลสําเร็จดวยดีและมีความสอดคล้องตามสถานการณ  ซึ่งการแสดงพฤติกรรมผูนําในแต่ละองคการ
จะใชวิธีการท่ีแตกตางกันตามสถานการณในการดําเนินการพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ                 เป
นคุณลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีของผู้บริหารในการใชอิทธิพล กระบวนการ ใหผู้ร่วมงานใหความ   

 
13 รักชาติ  พันธศร.ี “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับ

การบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555, 15. 
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รวมมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนําไปสูความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้สำเร็จ บรรลุตาม  วัตถุ
ประสงคตามท่ีกําหนด14   

 
อัษฎางค์ อยู่ศรี กล่าวว่า พฤติกรรมผู้นำท่ีมุ่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายสามารถ

ทำงานประสบความสำเร็จ เช่น ผู้นำตามกฎหมาย ผู้นำตามบุคลิกภาพส่วนตัว ผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์
ของกลุ่ม ผู้นำเผด็จการ ผู้นำตามสบาย ผู้นำแบบประชาธิปไตย ผู้นำประเภทกิจสัมพันธ์ ผู้นำประเภท
มิตรสัมพันธ์ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานและบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้15 

 
ลิเคอร์ท (Likert) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้นำเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อควบคุม

กิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม พฤติกรรมของผู้นำเป็นพฤติกรรมใดๆ ท่ี
ผู้กระทำปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับ หรือกล่าวโดยกว้างๆ ก็คือพฤติกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั ้นๆ ปรารถนาที ่จะแสดงพฤติกรรมผู ้นำ เป็นพฤติกรรมของบุคคลซึ่งมีผลต่อการกระทำของ       
บุคคลอื่น16 

 

ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้นำว่ามี 2 มิติ ได้แก่ พฤติกรรม 
ผู้นำมิติมุ่งงาน และพฤติกรรมผู้นำมิติมุ่งสัมพันธ์และได้อธิบายพฤติกรรมผู้นำ 2 มิติ ดังนี้                

1. ด้านสัมพันธภาพหรือมุ่งคน พฤติกรรมผู้นำแบบสัมพันธภาพหรือมุ่งคน ท่ีมีองค์ประกอบ 
สำคัญ 4 ประการ ได้แก่    

1.1 ความเป็นมิตรท่ีดี    
1.2 ความไว้วางใจ    
1.3 ความใส่ใจในความเป็นอยู่ของครู    

 
14 ทิวากร สุทธิบาก. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,2557 ,10-11.  

15 อัษฎางค์ อยู่ศรี. “พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน จังหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554, 21. 
16 R. Likert. New Patterns of Management. New York: Mc Graw-Hill, 1961, 15. 



  29 

1.4 ความสนิทสนมซึ่งกันและกัน   
2. ด้านกิจสัมพันธ์หรือมุ ่งงาน พฤติกรรมผู ้นำแบบกิจสัมพันธ์หรือมุ ่งงาน (Initiating 

structure) พฤติกรรมผู้นำมิติมุ่งงาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้นำแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
ผู้นำกับเพื่อนร่วมงานในลักษณะของการยึดถือระเบียบแบบแผนและวิธีปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
ตลอดจนการกําหนดช่องทางในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับเพื่อนร่วมงานให้เป็นไปตามตำแหน่ง
หน้าท่ีเท่านั้นท่ีมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่   

2.1 ความเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบาย   
2.2 การติดต่อส่ือสาร   
2.3 การประสานงาน   
2.4 การดำเนินงานให้สำเร็จ17 
ฟลิปโป (Flippo) ได้จัดแบ่งแบบพฤติกรรมผู้นำออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
1. ผู้นำประเภทนิเสธ (Negative leader) คือ ผู้นำที่ใช้แนวทางการบริหารไปในแนวทาง ท่ี

จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเกรงกลัว ยอมปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความจำใจ ผู้นำแบบนี้อาศัย
อำนาจหน้าท่ีเป็นเครื่องมือในการบริหาร และเป็นผู้นำแบบเผด็จการหรือ อัตตาธิปไตยมากท่ีสุด   

2. ผู้นำประเภทปฏิฐาน (Positive leader) ผู้นำท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นชอบในเหตุผลของการปฏิบัติงาน 
ผู้นำแบบนี้เป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด18 

สรุปพฤติกรรมผู้นำ คือ การแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ออกมาของผู้นำ รวมท้ังการ
สร้างขวัญกำลังใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นๆ จากท้ังในองค์กรและนอกองค์กร 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํา 
ลิเคอร์ท (Likert) ไดศึกษาเรื่องความเปนผูนําโดยพิจารณาความสัมพันธ ระหวางผูนําและผู

ใตบังคับบัญชากับประสิทธิผลในการทํางาน ซึ่งไดขอสรุป 2 ประการ คือ   

 
17 W. K. Hoy & C. G. Miskel, Educational administration: Theory, research, 

and practice. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2013, 25-26. 
18 E. B. Flippo. Management: Behavioral approach. Boston: Allyn & Bacon, 

1966, 220. 
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1. พฤติกรรมผูนําที่มุงที ่คนหรือพนักงาน (employee-centered leadership style) จะ    
เนนการมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกพนักงานและชวยพนักงาน ตอบสนองความพอใจ
ของตัวเอง โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีชวยสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของพนักงาน   

2.  พฤต ิกรรมท ี ่มุ งท ี ่ ผลผล ิตหร ืองาน ( job-centered leadership or production- 
centered) จะเนนมุงคนหรือ พนักงานที่มีประสิทธิภาพมากกวา เพราะความเต็มใจและ พอใจ การ
ทํางานดวยความเต็มใจและกระตือรือรน ผลผลิตจึงสูงขึ้น สวนพฤติกรรมผูนํา ท่ีมุงผลผลิตงานนั้นจะมี
ผลตรงกันขาม คือทําใหความพอใจท่ีจะทํางานลดลงผลผลิตจึงนอยลง19 

 
รอบบินส์ (Robins) ไดรวบรวมการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 2 มิติ คือ   
1. ผูนําที่มุงงาน หรือคํานึงตนเองเปนหลักจะมุงเนนในโครงสรงของการทํางาน ผูนําจะ

กําหนดเปาหมาย บทบาท โครงสรางของบทบาทผูปฏิบัติปฏิบัติตาม เปนลักษณะ ผูนําที่มุงกําหนด
ความตองการในการปฏิบัติงาน  

2. ผูนํามุงคนหรือคํานึงถึงผูอื่นเปนหลัก เปนผูนําที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับ ความรูสึกของ
พนักงาน และมีความพยายามในการสรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมท่ีแสดงออก
จะมีลักษณะของความเปนเพื่อนใหความสําคัญกับ สวัสดิการของพนักงาน และความสัมพันธอันดี
ระหวางผูนํากับผูปฏิบัติ20 

 
ปทุมมา อยู่ชมญาติ ได้รวบรวมทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ สรุปการแบ่งทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ

ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้   
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของผู้นำ (Trait theories) เป็นแนวคิดท่ีเกิดในช่วง ค.ศ. 1904 ถึง 

ค.ศ. 1948 ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะทางด้านร่างกายที่ทำให้เป็นผู้นำ เช่น เป็นผู้ที่มีร่างกาย
ใหญ่โต แข็งแรง มีเพื่อนมาก เป็นต้น    

2. ทฤษฎีเก ี ่ยวก ับพฤติกรรมผู ้นำ  (Behavioral theories) เป็นแนวคิดที ่ เก ิดในช ่วง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นช่วงที่มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่
ผลงานท่ีได้รับความสนใจ ได้แก่   
     2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำท่ีมีลักษณะเผด็จการและประชาธิปไตย   

2.1.1 ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic) เป็นผู้นำท่ีนิยมการใช้อำนาจการตัดสินใจ 

 
19 R. Likert. New Patterns of Management. New York: Mc Graw-Hill, 1961, 76. 
20 S. P. Robbins. The administrative process. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-

Hall, 1985, 59. 
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ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว   
2.1.2 ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic) เป็นผู้นำท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ 

บัญชาแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างมีอิสระ ยอมรับแนวความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม   

2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Studies)  
ผลจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้นำสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   

2.2.1 ผู้นำท่ีให้ความสำคัญท่ีผลผลิตหรืองาน (job-centered) จะเน้นงาน และ 
เทคนิคต่างๆ ในการผลิต เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

2.2.2 ผู้นำที่ให้ความสำคัญที่คนหรือพนักงาน (Employee-centered) จะเน้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สนใจและเข้าใจความ
ต้องการ ของคนหรือพนักงาน   
2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (Ohio State Studies)  ผล 

จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมผู้นำสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
2.3.1 ผู้นำท่ีมุ่งงาน  (Initiative structure)  เป็นพฤติกรรมท่ีกําหนดบทบาทของ 

ตัวเองและบทบาทของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกําหนดเวลาท่ีต้องการ   
2.3.2 ผู้นำท่ีมุ่งความสัมพันธ์  (Consideration)  เป็นพฤติกรรมท่ีไว้วางใจผู้ใต้ 

บังคับบัญชา มีความห่วงใยและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน   
2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู ้นำตาข่ายการจัดการของ   Blake  and  Mouton  ได้เสนอ

รูปแบบผู้นำที่เรียกว่า ตาข่ายการจัดการ (Managerial grid) ขึ้น รูปแบบนี้ พบว่า พฤติกรรมผู้นำ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ    
   2.4.1 ผู ้นำเอาใจใส่คน  (Concern for people)  เป็นพฤติกรรมที ่เอาใจใส่
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น และ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   

2.4.2 ผู้นำเอาใจใส่งานหรือผลผลิต (Concern for production) เป็นพฤติกรรม  
ท่ีสนใจและให้ความสำคัญต่องานมากกว่าคน ไม่ชอบมอบหมายหรือกระจายอำนาจ  

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ได้แก่ 
  3.1 ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ตามแนวคิดของ Firdler ได้แบ่งรูปแบบของผู้นำ
ออกเป ็น 2 แบบ ค ือ ผ ู ้นำแบบม ุ ่ งงาน ( task-oriented) และผู ้นำแบบม ุ ่ งความสัมพ ันธ์          
(Relationship-oriented) นอกจากนั้น Firdler ยังได้อธิบายถึงปัจจัยสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจ มีอยู่ 3 ประการ คือ   
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  3.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชา (Leader-member relation) 
เป็นระดับความไว้วางใจร่วมกันและการให้การสนับสนุนระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้นำ 

  3.1.2 โครงสร้างงาน (Task structure) เป็นระดับซึ่งเป้าหมาย วิธีการและมาตรฐาน
การทำงานมีการกําหนดอย่างชัดเจน มีการกําหนดไว้อย่างดีและสม่ำเสมอ   
   3.1.3 อำนาจของตำแหน่ง (Position power) เป็นระดับของอำนาจที่ได้รับการ
อนุญาตโดยองค์การของผู้นำท่ีว่าจ้าง ได้รับรางวัลและกําหนดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3.2 ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ตามแนวคิดของ  Hersey-Blanchard  เป็นพฤติกรรม
ผู้นำท่ีเปล่ียนแปลงตามความพร้อม ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน ผู้บริหารสามารถเลือกรูปแบบ
ผู้นำได้ 4 รูปแบบ คือ   
   3.2.1 การบอกกล่าว  (Telling)  หมายถึง รูปแบบผู้นำแบบส่ังการและกําหนดทิศ
ทางการทำงานท่ีชัดเจนเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ความพร้อมของพนักงานต่ำ   
   3.2.2 การขายความคิด (Selling) หมายถึง การท่ีผู้นำให้พนักงานได้พิจารณาปัจจัย
ภายในต่างๆ ก่อนตัดสินใจ ความพร้อมของพนักงานปานกลาง   
   3.2.3 การมีส่วนร่วม (Participating) หมายถึง ผู้นำให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้อื่นเจริญก้าวหน้าโดยการแนะนำและพัฒนาทักษะในการทำงาน ความพร้อม ของพนักงานปานกลาง     
   3.2.4 การมอบหมายงาน (Delegating) หมายถึง ผู้นำท่ีส่ังการและให้การสนับสนุน 
เพียงเล็กน้อย พนักงานมีความรับผิดชอบในงานอยู่แล้วในสถานการณ์การทำงานนั้น ความพร้อมของ
พนักงานสูง   
   3.3 ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ตามแนวคิดของ Vroom-Yetton-Jago  เป็น 
พฤติกรรมเกี่ยวกับการตัดสินใจ โดยมีสถานการณ์ 4 แบบท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ คือ   

3.3.1 คุณภาพการตัดสินใจ (Decision quality)   
3.3.2 การยอมรับการตัดสินใจ (Decision acceptance)   

    3.3.3 ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา (Concern for employee 
development)   

3.3.4 การเกี่ยวข้องกับเวลา (Concern for time)21 

 
21 ปทุมมา อยู่ชมญาติ. “พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที ่จัด

การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู .”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ,
2556, 13-15. 
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สรุปทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา คือ ประเภท และแนวทางท่ีผูนําสามารถนําไปปฏิบัติ ใหเกิดผลดี
กับองคกรและบุคลากรในองคกรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับการบริหารงานใน
องค์กรของผู้นำ 

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ 
ในโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งจะมีการรวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เหล่า 

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งท่ีมนุษย์มีการรวมตัวกันก็เนื่องมาจากมนุษย์เรามีข้อจำกัดหลายประการ ทำ
ให้ไม่สามารถที่จะกระทำการบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยความสามารถเพียงลำพังของ
ตนเอง ข้อจำกัดเหล่านี้ก็เช่น ความจำกัดทางด้านสติปัญญา ความจำกัดทางด้านทรัพยากร ความ
จำกัดทางด้านเวลา และข้อจำกัดทางด้านความรู้ความสามารถ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะมีผลกระทบ
หรือเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์มีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในแง่
เป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของกลุ่ม ตลอดจนถึงเป้าหมายขององค์การ หากจะศึกษาการ
ร่วมกันทำงานของมนุษย์ก็จะพบว่ามีมาช้านานแล้ว โดยมีวิวัฒนาการมาจากการรวมตัวกันอย่างง่ายๆ 
ในรูปของกลุ่มปฐมภูมิ และวิวัฒนาการมาเป็นกลุ่มที่มีความสลับซับซ้อน มีการแบ่งงานกันทำ 
จนกระท่ังมาเป็นองค์การสมัยใหม่ท่ีมีความสลับซับซ้อนมีระบบการจัดการ การบริหารและเทคโนโลยี
ท่ีก้าวหน้า เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

 

ความหมายพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ 
ไกศิษฏ  เปลรินทร ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไววา 

พฤติกรรมของผู ้บริหารโรงเรียนที ่มีอิธ ิพลต่อการเพิ ่มพูนการเรียนรู ของนักเรียน โดยอาศัย
กระบวนการเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ การเรียนรู  การบริหาร จัดการ
หลกัสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียนการพัฒนาครูและการส่งเสริมบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมการเรียนรู22 

 
 

 
22 ไกศิษฏ  เปลรินทร. “การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ,2552, 50. 
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ไพรินทร์ หมอนทอง ให้ความหมายพฤติกรรมผูนําทางวิชาการว่า เป็นความสามารถใน     
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนางานดานวิชาการ โดยการคิดริเริ่ม นําทางใหเกิด
ความคิดใหม หรือใหการสนับสนุน การสงเสริม ปรับปรุงการปฏิบัติของครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น23 

 
ปิยะ ล้วนเส้ง ให้ความหมายพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการว่า เป็นการปฏิบัติหรือการกระทำ 

หรือท่าทีของผู้บริหารที่แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการนำกลุ่ม นำโรงเรียน ซึ่ง
สังเกตเห็นได้จากการบริหารกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนากลุ่มหรือนำโรงเรียนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามจุดมุ่งหมายท่ี
วางไว้ได้24 
 

สรุปพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหาร คือ พฤติกรรมท่ีผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออก
ถึงความสามารถในการนําครูพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนการทํากิจกรรมทาง 
ดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้นําทางวิชาการ 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการนักศึกษามีหลายแนวคิดที่ผูบริหารสามารถยึด   

เปนแนวทางปฏิบัติใหเปนผูนําสูการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ผูวิจัยพิจารณาเห็นวามีแนวคิด 
ของนักการศึกษากลุมหนึ่ง ซึ ่งประกอบดวย ฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy)           
เปนแนวคิดที่นาสนใจ มีรายพฤติกรรมที่มีอิทธิพลสูงและใกลเคียงกับพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนและแนวทางการจัดการศึกษาของไทย ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดดัง
กลาวซึ่งมีรายละเอียด สรุปไดเปน 3 องคประกอบใหญ 12 องคประกอบยอย ดังนี้   

 
23 ไพรนิทร์ หมอนทอง. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2556 ,16. 
24 ปิยะ ล้วนเส้ง. “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการกอง

การศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,2558 ,32. 
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ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) ได้กำหนดองค์ประกอบของพฤติกรรม
ผู้นำทางวิชาการไว้ 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ 

1. การกำหนดภารกิจของโรงเรียน (Defining the school mission) 
     การกำหนดภารกิจของโรงเรียนเป็นการกำหนดกรอบ ขอบเขตของงานท่ีต้อง 

รับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และสร้างความเข้าใจในภารกิจดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ซึ่งจำแนกภารกิจของโรงเรียนออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

1.1 การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Framing school goals) 
1.2 การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน )Communicating school goals (  

2. การจัดการดา้นการเรียนการสอน (Managing the instructional program)  
หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริม และสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของ
นักเรียนและการประสานงานการเรียนการสอน ซึ่งจำแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 

2.1 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน  ( Supervising  and  evaluation 
instruction)  

2.2 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (Coordinating curriculum) 
2.3 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Monitoring student progress) 

3. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (Promote school climate)      
เนื่องจากบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนจะเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน (Norms) และเจตคติของ
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ผู้บริหารจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียน ท้ังด้านตัวครู นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน 
ซึ่งจะจำแนกบทบาทในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนเป็น  6 บทบาท คือ 

3.1 การควบคุมเวลาในการสอน (Protecting instructional time) 
3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Maintaining high visibility) 
3.3 การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู (Providing incentives for teachers) 
3.4 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Promoting professional development) 
3.5 การพ ัฒนาและสร ้ างมาตรฐานด ้านว ิชาการ  (Developing and enforcing 

academic standards) 
3.6 ให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (Providing incentives for learning)25 

 
25  Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instruction 

management behavior of principals. The Elementary School Journal 86, No. 2 
(November 1985), 221-224. 
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การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Framing school goals) 
 การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนนั้น เน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะต้องมี
ความชัดเจน โดยให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะต้อง
รวมถึงความรับผิดชอบของคณะครูเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด และเป้าหมายในการปฏิบัติงานนี้
จะต้องแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได้ นอกจากนี้เป้าหมายของโรงเรียนจะต้องมีลักษณะ
ท่ีง่ายสำหรับครูเพื่อท่ีจะนำไปสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในห้องเรียน 
 ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดเป้าหมาย ดังนี้ 

1. พิจารณาว่าในปีนั้นๆ บุคลากรของโรงเรียนควรจะมุ่งเน้นความสนใจและทุ่มเททรัพยากร
ลงไปในกิจกรรมใด 

2. กำหนดเป้าหมายของโรงเรียน โดยเน้นท่ีผลลัพธ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3. กำหนดเป้าหมายท่ีระบุวัตถุประสงค์ย่อย และกำหนดขอบข่ายงานท่ีสามารถจัดการ 
4. นำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนท้ังในอดีตและปัจจุบันเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย 
5. จัดสรรหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับครูและบุคลากรอย่างชัดเจน 
6. ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
7. ดำเนินการให้เป้าหมายในทางปฏิบัติสามารถวัดได้ด้วย   เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการ

กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น 
 การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
เนื่องจากกำหนดสิ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการหรือปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการนั้น โดยท่ี
เป้าหมายต้องมีความชัดเจน และเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันในสถานศึกษา เพื่อให้ 
การดำเนินงานบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ และช่วยให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษา สามารถดำเนินงานได้อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน (Communicating school goals) 
การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียนนั้น ผู ้บริหารจะต้องจัดให้มีขึ ้นเพื่อครู ผู ้ปกครองและ

นักเรียนได้ทราบโดยท่ัวกัน ท้ังในรูปท่ีเป็นทางการ เช่น การประชุมคณะครู การช้ีแจงในหนังสือคู่มือ
ของโรงเรียน และโดยรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกับครู เป็นต้น 

ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้กล่าวถึงบทบาทของการสื ่อสารในการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ว่า บทบาทของผู้บริหารการศึกษากลายเป็นบทบาทของผู้นำในทุกหนทุกแห่ง 
การชี้แนะ หรือการนำคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนให้ไปในทิศทาง ที่ถูกต้องได้นั้น  ผู้บริหาร
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จะต้องมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
จากบนลงล่างได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน26 

         บาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึงการส่ือสารในหน้าท่ีว่า ผู้บริหารควรคำนึงถึงเงื่อนไขท่ีจำเป็น
ในการส่ือสาร ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ ดังนี้ 
 

1. การส่ือสารนั้นจะต้องสร้างความเข้าใจหรือทำให้ผู้รับเกิดความเข้าใจในข่าวสารท่ีส่งออก
ไป 

2. การส่ือสารท่ีส่งออกไปจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์การ 
3. การส่ือสารนั้น ควรจะต้องสอดคล้องกับความสนใจของผู้รับข่าวสารนั้นเป็นส่วนใหญ่ 
4. บุคคลท่ีรับข่าวสารนั้นต้องสามารถท่ีจะปฏิบัติหรือยินยอมรับข่าวสารนั้นได้ท้ังด้านจิตใจและ

ร่างกาย ถ้าหากข่าวสารนั้นไม่เป็นท่ียอมรับ ข่าวสารนั้นก็จะถูกละเลยหรือขัดขืนได้ 
      

  บทบาทผู ้บริหารสถานศึกษาในการสื ่อสารเป้าหมาย คือ การชี ้แจงทำความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รู้จักใช้เครื่องมือในการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อ
ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน การสื ่อสารที ่จะนำไปสู ่การปฏิบัติงานที ่สอดคล้องตาม
จุดประสงค์ และทำให้มีประสิทธิภาพ27 

การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน ( Supervising and evaluation instruction) 
       การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการจัดระบบการ
บริหารการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น การนิเทศและการประเมินผลด้านการ
สอนจึงเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในบทบาทของครู อาจารย์ เพราะนอกจากจะใช้เป็นมาตรการ
สำหรับประเมินความรู้ความสามารของนักเรียน นักศึกษาแล้ว ยังใช้เป็นมาตรการในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของครูว่าได้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดหรือไม่ด้วย  

แฮร์ริส (Harris) ได้แบ่งลักษณะงานนิเทศเป็น 10 งาน คือ 

 
26 ชาญชัย อาจินสมาจาร. พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพ: สถาบันเพื่อความ 

ก้าวหน้าทางวิชาการ ,2558 ,50-51. 

27 Chester L., Barnard. The function of executive. Cambridge Mass: Harvard 
University Press, 1988, 165-166. 
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1.  งานนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร   เป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงพัฒนาเพื่อการ
เรียนการสอน งานหลักสูตรอาชีวศึกษา ควรได้รับการพิจารณาถึงความต้องการของตลาดแรงงานด้วย 
ความต้องการของอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของผู ้เร ียน
ประกอบด้วย 

  2. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่   การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการนำ
หลักสูตรไปใช้ การแปลความหมายของหลักสูตรเป็นพฤติกรรมการเรียนการสอน การแนะนำการใช้
หลักสูตรอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3. การนิเทศเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคลากร เป็นการจัดให้มีคณะบุคคล เพื่อรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ ของการทำกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการคัดเลือก การบรรจุ การทดสอบและ
การพัฒนาบุคลากร 
  4. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก   ได้แก่   การจัดให้มีวัสดุ  และสื่อการ
เรียนการสอนให้พอเพียงตามความจำเป็นต่อการใช้ในการเรียนรู้ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล งานนิเทศการบริการพิเศษ เป็นการจัดบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการสอน รวมทั้งงาน 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักการ  นโยบาย  แนวปฏิบัติในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
ในสถานศึกษา 

5. งานนิเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชุมชน    เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชนให้มี 
ความเข้าใจ รวมทั้งการดำเนินการด้านบริการการศึกษาให้ชุมชน 

6. งานประเมินผล  เป็นการประเมินผลการสอนท้ังก่อนระหว่างและหลังเรียน  เพื่อนำมา 
ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นแต่งานนิเทศในสถานศึกษา จะมุ่งในด้านวิชาการในด้านการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเป็นสำคัญ28 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวว่า ความมุ่งหมายชองการนิเทศการศึกษา มีดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
2. เพื่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. เพื่อพัฒนาหลักการและส่ือการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการให้ 

มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษาและครูอาจารย์ 
5. เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครูอาจารย์ให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ท่ีจำเป็น  

 
28

 Ben M., Harris. Supervision behavior in education. Englewood Cliffs. New 

Jersey: Prentice Hall, 1985, 10. 
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ซึ่งจะนำไปใช้ในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ท้ังให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้29 

กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. การนิเทศการศึกษาเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Supervision for quality control) โดย

ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นิเทศคนอื่นๆ จะต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุมการสอน และการเรียน
ในโรงเรียน โดยการเยี่ยมช้ันเรียน การศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนอื่น พูดคุยกับผู้คน และพยายามท่ีจะรู้จัก
นักเรียน 

2. การน ิ เ ทศการศ ึ กษา เพ ื ่ อ ก า รพ ัฒนาว ิ ช าช ี พ  (Supervision for professional 
development) ตามทฤษฎีของเบอร์ตันและบรูคเนอร์ (Burton and Brueckner) ผู้บริหารโรงเรียน 
และผู้นิเทศจะช่วยครูให้สามารถพัฒนาการสอนในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง มีการปรับปรุงทักษะขั้น
พื้นฐานด้านการสอนและการถ่ายโอนความรู้ 

3. การนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับครู (Supervision for teacher motivation) 
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับครู และทำให้ครูมีความรับผิดชอบในการสอนอย่างจริงใจตาม
ความมุ่งประสงค์ท้ังมวลของโรงเรียนรวมทั้งนโยบายทางการศึกษาด้วย30 

การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (Coordinating curriculum) 
พฤติกรรมการประสานกับครูในด้านการนำหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งจุดประสงค์ตาม

หลักสูตรของสถานศึกษาจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนในห้องเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนของนักเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับครูใน
สถานศึกษาในด้านการนำเอาหลักสูตรไปปฏิบัติให้มากท่ีสุด 

อาซิโนและเฮอร์เบิร์ด (Asino and Herbert) กล่าวว่าหลักสูตร หมายถึงประสบการณ์การ
เรียนรู้ที ่ได้วางแผนไว้อย่างดี และขึ้นอยู่กับการสอน เพราะประสบการณ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับส่ิงแวดล้อม31 

 
29 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิมพ์ดี, 2553, 

226. 

  30 Thomas J., Sergiovanni. Supervision human perspectives. 4th ed. New York: 
McGraw-Hill Book Company, 2001, 31-32. 
 

31  Bellock A., Asino, and Herbert Kleibard M. curriculum and evaluation 
Berkeley: America Education Research Association, 1977, 15. 
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เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ กล่าวว่า หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้นั้น ผู้บริหารโรงเรียน
ควรศึกษาหลักสูตรแม่บทให้เข้ราใจอย่างถ่องแท้ เพื่อการนำหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด32 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลท่ีมีส่วนสำคัญใน
การส่งเสริมการพัฒนา และใช้หลักสูตรระดับสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัว
สำคัญในการกระตุ้นและชักนำให้บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามต้องการ ดังนั้น หากผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรอย่างชัดเจน   และให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู  รวมทั้งสามารถ
ทำงานร่วมกับคณะครูในโรงเรียนได้ จะสามารถทำให้การใช้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายได้ไม่ยาก33 

การนําหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนที่สําคัญยิ่ง เพราะเป็นการนําอุดมการณ์  จุดหมายของ
หลักสูตร เนื้อหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีคัดสรรอย่างดีแล้วไปสู่ผู้เรียน เพราะฉะนั้นการนํา
หลักสูตรไปใช้ จึงมีความสําคัญที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการนําหลักสูตรไปใช้จะต้องทําความเข้าใจกับ
วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถนําหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดสมความมุ่งหมายทุก
ประการ 

 
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Monitoring student progress) 

การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน จะช่วยให้ผู้สอนทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ และ
พัฒนานักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในท่ีสุด การท่ีจะทราบความก้าวหน้าของนักเรียนนั้นครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผล
ในช้ันเรียน โดยทำเป็นระยะในกระบวนการเรียนการสอน คือ 

1) ประเมินเพื่อการวินิจฉัยเพื่อระบุปัญหาและกลุ่มของนักเรียน โดยใช้คำถามเกี่ยวกับความรู ้
พื้นฐานส่วนใหญ่จะทำก่อนท่ีจะทำการเรียนการสอน 

2) ประเมินระหว่างเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้คำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี 
เรียน เป็นการประเมินก่อน หรือระหว่างท่ีทำการเรียนการสอน 

 
32 เพียรพันธุ ์ กิจพาณิชย์เจริญ .“ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู ้บร ิหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร .” สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552, 83. 

  33 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การ

เกตรแห่งประเทศไทย ,2552 ,29. 
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3) ประเมินผลรวม เพื่อให้ทราบว่า นักเรียนความรู้อยู่ในระดับใด โดยใช้คำถามเกี่ยวกับความรู้ 
เฉพาะและความรู้ทั่วไป เป็นการประเมินหลังจากทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับวิธีการวัดและประเมิน
ผลีทั ้งการทำเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การวัดและประเมินผลควรใช้หลายวิธี เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน ใช้แบบสอบถาม การทดสอบด้วยข้อเขียน34 

กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ กล่าวว่า การประเมินผลนักเรียนเป็นภาระหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งท่ี
ผู้นำทางวิชาการนำมากำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการให้การวัดผลและประเมินผลนักเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบการวัดผลอย่างลึกซึ้ง และสามารถชี้แจงให้ครู
เข้าใจได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน จัดหาเอกสาร วัสดุ และ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน35 
 

การควบคุมเวลาในการสอน (Protecting instructional time) 
เวลาท่ีใช้ในการสอนของครูนับเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อด้านการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน 

ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่วนใหญ่มักจะเสียเวลาไปกับกิจกรรมอื่นๆ  การ
แนะนำกฎเกณฑ์ในการเรียนหรือการอบรมพฤติกรรมที่ไม่เกี ่ยวข้องกับวิชาการ  ซึ ่งผู ้บริหาร
สถานศึกษาต้องหาทางควบคุมกิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยผลักดันให้เป็นนโยบายของ
โรงเรียน ผู้บริหารท่ีประสบความสำเร็จในการนำนโยบายนี้ไปใช้ โดยการกำจัดส่ิงต่างๆ ท่ีจะทำให้การ 

 

สอนในห้องเรียนหยุดชะงักลงได้ ก็จะสามารถเพิ ่มเวลาในการเรียนการสอนอย่างมีศักยภาพ         
และนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น36 และจากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจาก

 
34 D. Moore, Kneth. Classroom teaching skills. 2nd ed. New York: McGraw-Hall, 1992, 

107.  
35 กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ. องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อประสิทธิลการจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  .ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น, 
2553, 24. 

36  Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instructional 
management behavior of principals. The elementary school journal 86, No. 2 
(November 1985), 222-224. 
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ลักษณะและพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียนที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน
โดย The Far West Regional Laboratory และสำนักทดสอบทางการศึกษา  )The Educational 
Testing Service(  พบว่าครูใช้เวลาในการสอน ดังนี้ 

1. ใช้เวลาส่วนมากในการสอนโดยกำหนดเวลาท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียน 
2. สอนเนื้อหาวิชาตามเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร 
3. ใช้เวลาท้ังหมดในห้องเรียนในด้านการสอน และการดูแลการทำงานของนักเรียน 
4. ใช้เวลาส่วนน้อยในการว่ากล่าวและอบรมด้านระเบียบวินัยของนักเรียน 
5. ให้นักเรียนใช้เวลาอย่างเหมาะสมในด้านการเรียน หรือการประยุกต์ใช้ทักษะด้านต่างๆ 
6. ให้นักเรียนเอาใจใส่บทเรียน และทำการบ้านตามเวลาท่ีกำหนด 
7. ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการอ่านออกเสียงและการอภิปรายในห้องเรียน37 

ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอนมิให้เสียไป
โดยเหตุท่ีไม่จำเป็น เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอน การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน 
และการทำความเข้าใจของครูให้ระลึกถึงคุณภาพในการสอนเป็นหลัก เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรียนของนักเรียนท่ีดีขึ้น 
 
การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Maintaining high visibility) 
 

การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นการช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู 
นักเรียน และผู้บริหาร และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการแบบนี้ จะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบ
ข้อมูลต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการของครู และนักเรียน รวมทั้งยังทำให้
ผู้บริหารมีโอกาสได้ส่ือสารเป้าหมายระดับต่างๆ  ของโรงเรียนให้ครูและนักเรียนได้รับทราบ  ผู้บริหาร
ท่ีประสบความสำเร็จในการบริหารงานไม่ได้อยู่กับความสามารถของตนเพียงอย่างเดียว  จำเป็นต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลที ่เกี ่ยวข้องด้วยช่วยดำเนินการ และวิธ ีการสร้างสัมพันธ์ที ่ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ 

1. เอาใจใส่ในทุกข์สุขและความสะดวกสบายของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมท้ังปรับปรุงสภาพ 
ของการทํางานให้ดี 

 
37 Gray A. Davis and Margaret A. Thomas. Effective schools and effective 

teachers. Boston: Allyn and Bacon, 1989, 149-153. 
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2. มีความจร ิงใจและให้ความยุต ิธรรมแก่ผ ู ้ ใต ้บ ังคับบัญชาทุกคน และปฏิบัต ิต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค 

3. อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาจงพยายามควบคุมอารมณ์ไปในทางสร้างสรรค์ และให้
เกิดประโยชน์  ต่อองค์การมากท่ีสุด 

4. ทําตนเป็นคนใจกว้าง ไม่เอารัดเอาเปรียบใครและโอบอ้อมอารีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
ต้นเสมอปลาย 

5. แจ่มใส ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. พยายามสร้างกิจกรรมในกลุ่มสัมพันธ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและรัก

ใคร่กลมเกลียวกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
7. ยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเขาทํางานดีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น38 
 

การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (Providing incentives for teachers) 
 ครู นับเป็นบทบาทที่สำคัญส่วนหนึ่งของผู้บริหารในการที่ทำให้โครงสร้างของการทำงานดี
ขึ้น รางวัลท่ีผู้บริหารสามารถสร้างส่ิงจูงใจในการทำงานให้กับครูอาจารย์อาจไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว 

หากแต่อาจจะเป็นคำชมเชยทั้งโดยส่วนตัวหรือการสังคมยอมรับ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
และการให้รางวัลอย่างเป็นทางการ39 แนวคิดและทฤษฏีในการจูงใจการทำงานนั้นมีหลายทฤษฎี     
เช่น มาสโลว์ (Maslow) ซึ่งได้รับความแพร่หลาย ได้แก่ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
(Maslow’s the human needs theory) ได้ตั ้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้  ความ 
ต้องการนี้จะมีอยู่ในตัวมนุษย์ตลอดเวลาไม่มีส้ินสุด 2) ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วก็มิใช่ 
แรงจูงใจอีกต่อไป 3) ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูงตามลำดับของ
ความสำคัญ ส่วนทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของ  มาสโลว์ (Maslow) มี 5 ประการ ดังนี้ ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย (physiology needs) ความต้องการด้านความปลอดภัยหร ือมั ่นคง 
(security or save needs) ความต้องการทางด้านสังคม (social or belonging needs) ความ

 
38 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม .2559 .

ม.ป.ป.  เข้าถึงได้จาก http://e-learning.tu.ac.th/oth/org/rangsit/Data/1180609392.pdf. 
39 Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instructional 

management behavior of principals. The elementary school journal 86, No. 2 
(November 1985), 223. 
 

http://e-learning.tu.ac.th/oth/org/rangsit/Data/1180609392.pdf
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ต้องการความสำเร็จ (esteem or status needs) ความต้องการประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต 
(self-actualization needs) 2840 

 
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้บริหารในฐานะผู้

เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้จูงใจ จะต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และเลือกสิ่งจูงใจให้
เหมาะสมกับความต้องการของครู เช่น การให้สังคมยอมรับ การชมเชย การให้เกียรติ และการให้
รางวัล ซึ่งการสร้างแรงจูงใจเหล่านี้เป็นบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งของผู้บริหารในการที่จะพัฒนาระบบ
การทำงานให้ดีขึ้น 
  
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Promoting professional development) 
 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัด
ให้มีการฝึกอบรมขณะประจำการ รวมทั้งการช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึงการผสมผสานทักษะต่างๆ ตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร และช่วยให้ครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียน41 

 วัชรา เล่าเรียนดี กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูทุกระดับ
ความรู้ ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญทางการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้ทำหน้าที่นิเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เนื้อหา สาระ
วิชา การสอน การวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่โค้ช (Coach) 

ผู้ดูแลให้คำปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากรต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง42 

การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าท่ีผู้บริหารควรให้ความสำคัญ และไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม แต่
เมื่อได้ดำเนินการไปแล้วผู้บริหารก็ควรต้องติดตาม เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อ
นำมาทบทวนปรับปรุงหรือเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกว่าต่อไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครู 

 

 
40 Abraham H., Maslow. Motivation and personality. 2nd ed. New York : Harper 

& Row, 1989, 55-56. 
41  Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instructional 

management behavior of principals. The elementary school journal 86, No. 2 
(November 1985), 223. 
  42 วัชรา เล่าเรียนดี. ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช: การพัฒนาวิชาชีพ กลยุทธ์ 
ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556, 259. 
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การพ ัฒนาและสร ้างมาตรฐานด ้านว ิชาการ  (Developing and enforcing academic 
standards) 

 มาตรฐานทางวิชาการที่สูงและมีความชัดเจน จะเป็นสิ่งที ่ยกมาตรฐานด้านการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น เป็นส่ิงจูงใจและแรงผลักดันให้ครูต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองให้ 
มีคุณภาพที่สูงขึ้นด้วย เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียน ที่จะแสดงได้จากจำนวนนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้นของโรงเรียนในภายภาคหน้า43 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญ
ในการนำหลักสูตรสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามเป้าหมาย ครูผู้สอน จึงควรให้ความสำคัญและสรร
หากระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  นำพาให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณ์อันพึงประสงค์  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีดี ผู้เรียนควรได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและมุ่งเน้นความรู้คู่
คุณธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน ธรรมชาติของวิชาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ ใช้ส่ือการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก44 

ผู้บริหารโรงเรียนหน้าที่ที่จะพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศในทางบวก ในที่ซึ่งครูทำงาน
และในที่ซึ่งนักเรียนเรียน การปรับปรุงบรรยากาศจำเป็นต้องอาศัยทักษะในการตอบสนองต่อผู้ ท่ี
เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการริเริ่มความคาดหวัง และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึง การ
จัดการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ครูผู้สอน จึงควรให้ความสำคัญและสรรหากระบวนการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำพาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่ดี ผู้เรียนควรได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

 
43  Phillip Hallinger, and Joseph Murphy. Assessing the instructional 

management behavior of principals. The elementary school journal 86, No. 2 
(November 1985), 22. 

44 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย ,2552, 9-10. 
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พัฒนาการทางสมองและมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
ความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ธรรมชาติของวิชาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
โดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกภาพใหม่ๆ ซึ่งจุดประสงค์สุดท้ายก็คือ การปรับปรุงการเรยีน
การสอน 

การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (Providing incentives for learning) 
 การส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการให้รางวัล  และการให้ยอมรับ 
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรียน และเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ผู้บริหารต้องให้โอกาสนักเรียนในการที่จะเป็นที่ยอมรับของห้องเรียนและในโรงเรียน โดยผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้ทำหน้าท่ีประสานระหว่างห้องเรียนและโรงเรียน ด้านการให้รางวัล เพื่อเป็นการยืนยันว่า
ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง  
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีระบบของการให้แรงเสริมอย่างเด่นชัดแก่ครูและนักเรียน ซึ่งการจัด
ให้มีสิ่งที่ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ที่ดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักหลายประการด้วยกัน ซึ่ง บาธ 
(Barth) ได้สรุปออกเป็น 6 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

1. ชุมชนของผู้รักการเรียน โดยเชื่อว่าผู ้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสำคัญที่สุดใน
โรงเรียนท่ีจะสามารถสร้างชุมชนของผู้รักการเรียนได้ นั่นคือ เป็นชุมชนท่ีพึ่งพาอาศัยกัน เป็นชุมชนท่ี
ยอมรับว่าความรู้ คืออำนาจ (Knowledge is Power) เป็นชุมชนที่รักการเรียนถือว่าการเรียน คือ 
ชีวิตเป็นสังคมท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา ภาพของชุมชนในโรงเรียนจึงน่าจะมีบรรยากาศของนักวิชาการ 
ครู อาจารย์ ผู ้บริหารเป็นนักวิชาการที่ทุ่มเทเวลาให้กับการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ  เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมา ส่วนนักเรียนที่ได้รับอิทธิพลแม่แบบที่ดี ก็จะ
พัฒนาเป็นนักวิชาการท่ีดีด้วย 

2. สภาพกัลยาณมิตรร่วมวิชาชีพ เป็นความสัมพันธ์อันดีเยี ่ยมของครู และผู้บริหาร
โรงเรียน มีผลอย่างสำคัญในการสร้างความสำเร็จและคุณภาพในตัวผู้เรียน 

3. กล้าเส่ียงท่ีจะทำในส่ิงใหม่ มีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า การเส่ียงท่ีกิจกรรมต่างๆ 
มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเรียนรู้ การเรียนรู้จะไม่เกิด หากบุคคลนั้นอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไร 
ดังนั้น การศึกษาในโรงเรียนควรเป็นการศึกษาโดยการสัมผัสความจริง ทำให้รู้ความจริง 

4. เคารพในความแตกต่างของผู้อื่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนเกิด 
ความรู้สึกท่ีดีในบรรยากาศของโรงเรียนท่ียอมรับ แบะเคารพในความแตกต่าง และยังส่งผลให้เรียนรู้
ได้ดีอีกด้วย 
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5. เป็นสถานท่ีแห่งความสุข โรงเรียนควรจะเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนมีความสุขสม บุคลากรรู้จัก 
สร้างอารมณ์ขัน 

6. มีความกังวลเล็กน้อย แต่มีมาตรฐานสูง ในขณะเดียวกันโรงเรียนท่ีดีนั้น ควรมีความ 
คาดหวังในตัวนักเรียนสูง ต้องการให้นักเรียนทุกคนทำในส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพื่อความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ 
แต่ในขณะเดียวกัน บรรยากาศของการเรียนควรผ่อนคลายไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป เพราะสภาพ
ความเครียด อาจมีผลต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ของนักเรียน45 
 

เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) ได้สรุปผลการศึกษาโรงเรียนดีมีคุณภาพนั้น ควรมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 

 
1. เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยพยายามบริหารนักเรียน พยายามสร้างระบบสนับสนุน 

อย่างเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือนักเรียน จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้
ความสำคัญในการจัดสวัสดิการให้นักเรียน โรงเรียนพยายามสร้างบรรยากาศของความร่วมมือและ
ความเช่ือถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2.  โรงเรียนเสนอโปรแกรมเรียนท่ีหลากหลาย เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนรอบรู้ การจัด 
โปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและความสนใจ จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีน่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดโครงสร้างการบริหาร 
ที่มุ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ครู และผู้บริหารมีความเชื่อว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรียนได้ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

4.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยจัดโครงสร้างการบริหาร 
ที่มุ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ครู และผู้บริหารมีความเชื่อว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรียนได้ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

5. โรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่นักเรียน กำหนดการจัดการอย่างชัดเจน นักเรียนได้รับการ 
ส่งเสริม สนับสนุนด้วยการให้คำชมและมอบรางวัล มีบรรยากาศท่ีเน้นการทำงาน และมีความเช่ือมั่น
คาดหวังในความสำเร็จในการเรียนของนักเรียน พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มี
บรรยากาศท่ีเปิดเพื่อรับข้อเสนอแนะ และวิทยากรใหม่ๆ โรงเรียนอบอวลด้วยมิตรภาพ นำทรัพยากร
ทางการศึกษาในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน สร้างวินัยนักเรียนด้วยการให้กำลังใจและ

 
45

 R.S., Barth. Improving School from With in San Francisco. CA : Josssey-Bass, 

1990, 161 -172. 
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สร้างว ินัยเชิงบวกให้ก ับน ักเร ียน ส่งเสร ิมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร พยายามสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงาน บุคลากรได้รับเกียรติ ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีเสรีภาพใน
การทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตามความสามัคคี สร้างบรรยากาศท่ียกย่อง
ให้เกียรติกัน46 

นอกจากนี้สถานศึกษายังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ และขณะเดียวกันสถานศึกษาก็
ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกเวลาทุกสถานที่  การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน จึงนับว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ีในทุกโอกาส 

 

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 

ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 เป็นโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน 9 ปี คือ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยอยู่บนหลักการของปัจจัย และกระบวนการท่ี
ถูกต้องหรือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 จัดการศึกษาให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การใช้ปัญญาได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
เพราะผู้บริหารมีความเชื่อในปรัชญาการศึกษาที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ประเภทของโรงเรี ยน เป็นโรงเรียน
สถานศ ึ กษา ประ เภทสาม ัญศ ึ กษา ส ั ง ก ั ดสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึ กษา เอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
46 T.J., Sergiovanni. The principalship: a reflective practive perspective,      2nd 

ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 1991, 88-89. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริหารทั้งงานวิจัยในประเทศ และ
งานวิจัยต่างประเทศ ดังนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
รุ่งทิพย์ อยู่คะเชนทร์ ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออรัญ

ประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออรัญประเทศ โดยรวมและรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงอันดับจากมากไปน้อย ดังนี้ แบบส่ังการ แบบมุ่งความสำเร็จของ
งาน แบบมีส่วนร่วม แบบสนับสนุน  

(2) เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออรัญประเทศ จำแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ส่ังการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) โดยพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางในด้านแบบส่ังการสูงกว่าพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร สถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก  

(3) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออรัญประเทศ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ระหว่างครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ47 

พุมพนิต คงแสง ทำการวิจัยเรื ่องพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่จัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้บริหารและครูผู้สอน  มีพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ด้านตระหนักและเห็น
ความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาตนเองและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ด้าน
สร้างแรงจูงใจด้วยระบบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ด้านกำกับติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านใช้
ทรัพยากรและวัสดุครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ด้านสร้างความปลอดภัยและ

 
47 รุ่งทิพย์ อยู่คะเชนทร์ .“ศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอ อรัญ

ประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2.” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552, บทคัดย่อ. 
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บรรยากาศที่อบอุ่น ด้านกำกับติดตามการปฏิบัติการสอน และด้านสังเกตการณ์สอนและให้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผู้บริหารและครูผู้สอน  ท่ีมีตำแหน่งต่างกันมีพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ  ของผู้บริหาร 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ผู้บริหารและครูผู้สอน ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม ในภาพรวมและด้านการสร้างแรงจูงใจด้วยระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านการกำกับติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านการใช้ทรัพยากรและ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธภาพและสร้างสรรค์ และด้านการกำกับติดตามการปฏิบัติการสอน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ส่วนด้านการตระหนักและเห็นความสำคัญของ
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเองและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการสร้างความ
ปลอดภัยและบรรยากาศท่ีอบอุ่น และด้านการสังเกตการสอนและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4. ผู้บริหารและครูผู ้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีพฤติกรรมผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สงขลา เขต 2 ในภาพรวมและด้านการตระหนักและเห็นความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการสร้างแรงจูงใจด้วยระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านการกำกับติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ด้านการใช้ทรัพยากรและวัสดุครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ด้านการสร้าง
ความปลิดภัยและบรรยากาศที ่อบอุ ่น ด้านการกำกับติดตามการปฏิบัติการสอนและด้านการ
สังเกตการณ์สอนและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาเองและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การทำงาน 5-
10 ปี กับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงาน 11 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมผู้นำทางวิชการ
ด้านการพัฒนาตนเองและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.0548 

 
48 พุมพนิต คงแสง. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการ

บริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7.” 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554, 5. 
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รักชาติ พันธ์ศรี ทำการวิจัยเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารกับการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 1-7 ผลการวิจัยพบว่า 

1. พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพี้นท่ีการศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1-7 โดยภาพรวมพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
กำกับติดตามการปฏิบัติการสอน ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความปลอดภัยและ
บรรยากาศท่ีอบอุ่น ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ กำกับติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางมี
ค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติไม่แตกต่างโรงเรียนขนาดใหญ่ เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้านเช่นเดียวกัน 

3. การบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  
เขต 1-7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม (E-environment) และด้านนักเรียน (S-Students) 
และส่วนค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านเครื่องมือ (T-tools) 

4. เปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1-7 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเครื่องมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติมากกว่าการบริหาร
จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหาร 
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จัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารจัดการเรียนร่วม
ในโรงเรียน ท้ัง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0149 

วิเชียร ทองคลี่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
ผลการวิจัยพบว่า  

1) พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสำนัก
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนการสอนและการกำหนดพันธกิจ  

2) การจัดการเรียนรู้ตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู ้อยู ่ในระดับมาก การจัด
กระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ การวินิจฉัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

3) การเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่าโดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจำแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด 
ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนกับการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวก ระดับค่อนข้างสูง และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนกับการประเมินผลการเรียนมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ระดับค่อนข้างสูงและด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ การกำกับ

 
49 รักชาติ พันธ์ศรี. “พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษา

สำหรับเด็กพิการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,2554, 2. 
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ความก้าวหน้าของนักเรียนกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน มีความสัมพันธ์ในทางบวก ระดับปาน
กลาง50 

ศศิธร บุตรเมือง ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของครูในโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียนกลุ่มสาครบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ใน ภาพรวมมีการรับรู้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการ โดย
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม องค์ประกอบหลัก พบว่า ครูมีการรับรู้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา 
มีพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยด้านการเสริมสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ท้ังนี้ด้านการ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อย พบว่า 
ด้านการจัดให้มีส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ ด้านการนิเทศ
และการประเมินผลการสอนของครู51 

อมร บุญโญปกรณ์ ทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของครูและผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของครูและผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการ
เป็นรายมิติทั ้ง 5 มิติ พบว่าทุกมิติอยู ่ในระดับมากโดยพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการในมิติการ
กำหนดพันธกิจของโรงเรียนให้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมภาวะผู้นำทาง
วิชาการในมิติการประเมินโครงการสอน และอันดับสุดท้าย คือ พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการในมิติ

 
50 วิเชียร  ทองคล่ี. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผู ้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู ้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 31.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ,2554, 120. 

51 ศศิธร บุตรเมือง. “พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู ้ของครูในโรงเร ียน กลุ ่มสาครบุร ี ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2554  ,ง.  
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การบริหารงานหลักสูตรและการสอนและเมื่อนำข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร จำแนกตามเพศ และตำแหน่ง  
พบว่า ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อจำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนพบว่าครู
และผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0552 

ปทุมมา อยู่ชมญาติ ทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้บริหารและครูมีพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษา 
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ด้านตระหนักรู้และ
เห็นความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาตนเองและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้านสร้างแรงจูงใจด้วยระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านกำกับติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ด้านใช้ทรัพยากรและวัสดุครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ด้านสร้างความปลอดภัยและ
บรรยากาศท่ีอบอุ่น ด้านกำกับติดตามการปฏิบัติการสอน และด้านการสังเกตการณ์สอนและให้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผู้บริหารและครูท่ีมีตำแหน่งต่างกันมีพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
เอกชนท่ีจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. ผู้บริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
โรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครู ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

4. ผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ 

 

  52 อมร บุญโญปกรณ์. “พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1.” วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,2554, บทคัดย่อ. 
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ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครู ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ53 

ไพรินทร  หมอนทอง ทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

1. พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมและ
ราย องคประกอบอยูในระดับมาก   

2. ผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน 
ท้ังโดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับมาก   

3. พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน วิชาชีพ
ครูของคุรุสภา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท้ัง
ภาพรวมและรายองคประกอบ54 

สลิลทิพ ชูชาติ ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีเพศ อายุ และ
ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ไม่แตกต่างกันทุกด้าน55  

 
53 ปทุมมา อยู่ชมญาติ, “พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่จัด

การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู .” 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556, 5. 
54 ไพรินทร  หมอนทอง. “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ,2556, บทคัดย่อ. 
55 สลิลทิพ ชูชาติ. “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
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พูนศักด์ิ วิเศษแก้ว ศึกษาเรื ่อง กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน (X = 4.45) 2) ด้านการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพครู (X = 4.33) 3) ด้านการกำหนดเป้าหมายทางวิชาการ (X = 4.32) 4) ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการสอน (X = 4.30) 5) ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X = 4.29) และ 
6) ด้านการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน (X = 4.26) ส่วนสภาพท่ีพีงประสงค์ โดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน (X = 4.75) 2) ด้านการกำหนดเป้าหมายทางวิชาการ และด้านการบริหารหลักสูตรและการ
สอน (X = 4.68) และ 5) ด้านการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน (X = 4.62) 

2. จุดแข็งพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน (X = 6.74) และ 2) 
การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู (X = 7.62) จุดอ่อน คือ 1) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X 
= 8.88) 2) การบริหารหลักสูตรและการสอน (X = 8.84) 3) การกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอน (X = 8.45) และ 4) การกำหนดเป้าหมายทางวิชาการ (X = 8.33) โอกาส คือ 1) อิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ (X = 7.13) 2) อิทธิพลทางสังคม (X = 6.08) และ 3) อิทธิพลทางการเมือง (X = 5.24) 
ส่วนภาวะคุกคาม คือ อิทธิพลทางเทคโนโลยี (X = 11.03)  

3. กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 7 
กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์หลักท่ี 1 การเป็นผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย กลยุทธ์รองท่ี 1 จัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ กลยุทธ์รองท่ี 2 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา กลยุทธ์หลักท่ี 2 การเป็นผู้นำพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 
กลยุทธ์รองท่ี 1 สนับสนุนการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลยุทธ์รองท่ี 2 ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับขัอมูลทางวิชาการและการเรียนการสอน กลยุทธ์หลักท่ี 3 การเป็นผู้นำการสร้างบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลยุทธ์รองท่ี 1 ส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดและ
สะท้อนผลงาน กลยุทธ์รองท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดี และกลยุทธ์หลักท่ี 4 การ 

 

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

2556, บทคัดย่อ. 
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เป็นผู้นำการประเมินผลทางวิชาการ ประกอบด้วย กลยุทธ์รองท่ี 1 ดำเนินการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอน56 

ปิยะ ล้วนเส้ง ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการ
กองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ผู้อำนวยการกองการศึกษามีความต้องการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับ
มากทั้ง 8 ด้าน คือ การนิเทศและติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดย
การใช้วิจัยเป็นฐาน การสร้างความเข้าใจในกฎเกณฑ์การประเมินผลการสร้างและพัฒนาศักยภาพการ 
เป็นผู้นำของบุคลากรและทราบกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนและโรงเรียน การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ให้โอกาสครูและบุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนาวิสัยทัศน์  

2. การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ รูปแบบประกอบด้วย แนวคิดหลักการ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การประเมินก่อนการพัฒนา การพัฒนา
ตามรูปแบบ การประเมินการหลังการพัฒนา การพัฒนาซ้ำและแนวทางท่ีจะนำรูปแบบไปใช้ 

3.ผลการตรวจสอบรูปแบบพบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด57 
พิชญาพรรณ พากเพียร ศึกษาเรื ่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทาง

วิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผลการวิจัยพบว่า 
 (1) พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ รายด้าน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการสอนการสนับสนุนการทำ  
วิจัยในชั้นเรียน การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษา และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

(2) พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับ
ดังนี้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใช้ส่ือและเทคโนโลยี และการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  

 
56 พูนศักดิ์ วิเศษแก้ว. “กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 16, 
2 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 60-61. 

57 ปิยะ ล้วนเส้ง. “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการกอง
การศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558, 1. 
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(3) พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การสอนของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0158 

วันเพ็ญ  ไพบูลย์ ทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกล่ม
เครือข่ายสถานศึกษา ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 

1.  พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาตําบลบุสูง 
อําเภอวังหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ 
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาหลักสูตร    

2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 
สถานศึกษาตําบลบุสูง อาํเภอวังหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกตาม 
เพศและวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 
บุชชี (Buzzi) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของโรงเรียนกับการเลือกมิติความ

เป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษารัฐคอมเนคติคัส ผลการวิจัย พบว่า 
การใช้พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการหรือผู้นำทางการสอนท่ีเข้มแข็งของผู้บริหาร ช่วยให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของครู และจัดให้มีสิ่งที่ส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การใช้ภาวะอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร59 

 
58 พิชญาพรรณ พากเพียร. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37.” วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 7, 1 

(มกราคม - มิถุนายน 2560): 146-158. 
59 Michael Buzzi. “The Relationship of School Effectiveness to Selected 

Dimension of Principal’s Instrumentional Leadership in Elementary School in the 
State of Connecticut.” Dissertation Abstracts International 51, No. 12 (June 1991) : 
3167-A. 
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เอคกานท์ (Eckhant) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
มลรัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
จำนวน 340 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการบริหารงานวิชาการมาก
ท่ีสุดในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามอายุและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า 
มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน60 

สโลน (Slone) ได้ศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนแห่งรัฐ  
ไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 420 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานวิชาการมากที่สุดในด้าน การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอน และการนิเทศ การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการทำงานพบว่า มีความ
คิดเห็นในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน61 

คินเดรด (Kindred) ได้วิจัยเรื่องพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ ใน
รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน
โรงเรียน จำนวน 480 คนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนใน
การบริหารงานวิชาการ มีการดำเนินงานในด้านพัฒนาหลักสูตร และด้านการวัดผลและประเมินผล 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการแนะแนวการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่
ชุมชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 เมื ่อเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการ
ทำงานพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน62 
 

 
60 A.M., Eckhart. “A study of teacher/principle problem interaction in rural 

elementary school of the heart of georgia co-operative service agency.” 
Dissertation Abstracts International, 1996, Abstract. 

61 M.  Slone. “A Study of the elementary school principalship in the State 

of Albama.” Dissertation Abstracts International. 10 (8) : 3200, 1996. 
62 R.M. Kindred. “Perception of elementary school principals and selected 

professors of education administration concerning pre-service training and task 

performance capabilities.” Dissertation Abstracts International. 40 (8) : 495, 2002. 
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โอดอนเนลล์  และไวท์ (O’Donnell and White) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนทำแบบสอบถามระดับความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนของ Hallinger ในแบบสอบถามมี 50 
พฤติกรรม สำหรับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว่า ครูรับรู้ว่าพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนท่ีเน้นการ
พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นตัวช้ีให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นอกจากนั้นยังพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่มีฐานะทางสังคมดี ที่เชื่อว่าได้แสดงพฤติกรรมสัมพันธ์กับพันธกิจของ
โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การอ่านสูงกว่า63 

Rosemarie ศึกษาเรื่อง Do Principals Make a Difference an Analysis of Leadership 
Behaviors of Elementary Principals in Effective School? ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้บริหาร 
ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการสอน การนิเทศ วิสัยทัศน์ และการทุ่มเท ในการทำงานมี 

ความสัมพันธ์กับความสำเร็จของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญ และพฤติกรรมผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนท่ีวัดด้วยความสำเร็จของนักเรียน64 

 
แมตทิวส์ (Matthews) ได้ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปฏิบัติการประเมินของครู  

พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ข้อมูลได้จากการเขียนตอบคำถามปลายเปิด จากการวิจัยพบว่า มีความสัมพนัธ์
กันอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างปฏิบัติการประเมินของครูและพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยวัดจากการพัฒนาการสอนและการพัฒนาหลักสูตร การปฏิบัติในการประเมิน
เรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีนัยสำคัญ คือการร่วมมือโดยอาศัยการประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครู
และผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกันวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินเพื่อวางแผนการสอน และอภิปราย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน65 

 

 
63  O’Donnell and K. White. “Leadership and performance beyond 

expectations.” New York: Free Press, 2005, 56-71. 
64  M. G., Rosemarie. “Do principals make a difference an analysis of 

leadership behaviors of elementary principals in effective school?” Unpublished 
master’s thesis, State University of New York, 2005. 

65 G. Matthews. “Handbook of research for educational communications 
and technology: a project of the association for education communications and 
technology.” New York: Macmillan Library References, 2007, Abstract. 
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แมคคาร์ธี (McCarthy) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภาวะผู ้นำทางวิชาการกับ
ความก้าวหน้าประจำปี ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมทางเฉียงใต้ 
ตะวันออก  รัฐเพนชิเวเนีย โดยศึกษาจากพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการใน 3 มิติ   คือ การกำหนด
ภารกิจของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า 
พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการกับความก้าวหน้าประจำปีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันอย่างมนีัย 
สำคัญ ุ66 

สรุป 
พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการเป็นส่ิงท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก เนื่องจากการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำบริหารจัดการ 
โดยการนำความรู้ทักษะต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียน การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน การ
ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การควบคุมเวลาในการ
สอน การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และการจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนท่ีจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Melanie Jo McCarthy. “Teachers’ perceptions of high school principals’ 

leadership behaviors using the Principal Instructional Management Rating Scale 
(PIMRS) and Relationship to the AYP (Adequate Yearly Progress) status in high 
poverty suburban he school districts located in southeastern Pennsylvaia.” 
Professors. Ed.D. dissertation, Saint Joseph’s University, 2009, Abstract. 
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บทที่ 3  
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก” 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ตามแนวคิดทฤษฎีของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี 
(Hallinger and Murphy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 2) ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  เพื่อจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยใช้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
บุคลากรครูโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 60  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  
ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการวิจัย
เป็นระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ
วิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 
 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการวิจัยเป็นระบบ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดการเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาปัญหาที่จะทำการวิจัย จากการศึกษา
สภาพปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน พร้อมทั้งรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจาก 
เอกสาร วารสาร บทความ ข้อมูลสถิติ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย เมื่อได้โครงร่างงานวิจัยขอคำแนะนำและความเห็นจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติ
หัวข้อสารนิพนธ์ 
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ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินตามโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษา
รายละเอียดของทฤษฎี  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  และนำเครื่องมือของสมถวิล  ศิลปคนธรรมพ์ บริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร67 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตามที่ผู้วิจัย
กำหนด ซึ่งสำรวจโดยการใช้แบบสอบถาม พร้อมทั้งขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อติดต่อ
ขออนุญาตในการขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีกำหนดในแผนงาน 
แล้วนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการวิจัย นำเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักทางด้านวิชาการ พร้อมท้ัง
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมการตรวจสอบสารนิพนธ์เสนอแนะ จัดทำ
เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพื ่อให้การวิจัยเรื ่องพฤติกรรมผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน     
กาญจนาภิเษก ตามท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษา  เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผู้วิจัยจึงได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัย อันประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรท่ี
ศึกษา  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและดำเนินการตามแผนแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับทฤษฎีท่ี
กล่าวไว้ในบทที่ 1 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยแบบ

 
67 สมถวิล ศิลปคนธรรมพ์. “ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู ้ในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร.” วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2557, 162-168. 
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กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non experimental case 
study) ซึ่งแสดงเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      S  หมายถึง   ประชากร 
      X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
      O หมายถึง   ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 

ประชากร 
ประชากรเป็นบุคลากรโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 60 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) 

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 
6 คน หัวหน้าฝ่าย จำนวน 8 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน และครู จำนวน 36 คน 
รวมทั้งหมด 60 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ทำงาน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการตามแนวคิดของ 
ฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ประกอบด้วย 11 ตัวแปรย่อย ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
   2.1 การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน  (Framing School Goals)  หมายถึงการ
กำหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการสร้างมติร่วมกันของ
ทีมงานตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาไปจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในโรงเรยีน
ของคุณครู และเห็นผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียน  

                  O 
 
 
 
      S                        X 
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   2.2 การสื ่อสารเป้าหมายของโรงเรียน  (Communicating School Goals)  
หมายถึง กระบวนการในการถ่ายทอดเป้าหมายของโรงเรียน ตั้งแต่ภายในโรงเรียน เช่น การประชุม
ช้ีแจงของคณะครู สู่ภายนอกโรงเรียน เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ทราบเป้าหมาย
โดยท่ัวกัน 
   2.3 การน ิ เทศและการประ เม ิน ผลด ้ านการสอน   (Supervising and 
Evaluation Instruction)  หมายถึง กระบวนการในการแนะนำช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพด้านการเรียนของผู้เรียน โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูเมื่อมีการนิเทศและ
ประเมินผลการสอน ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางสำหรับครูในการพัฒนาคุณภาพด้านการสอน 
   2.4 การประสานงานด้านการใช้หล ักส ูตร   (Coordinating Curriculum)  
หมายถึง การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามกระบวนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในการนำหลักสตูร
ไปใช้ในโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร         
   2.5 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  (Monitoring Student Progress)  
หมายถึง  การทำงานร่วมกันของครูในการดูแลความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ในการนำผลคะแนนสอบมาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน เพื่อนำผลการประเมินความก้าวหน้า
ของนักเรียนมาเป็นตัววัดความก้าวหน้าของโรงเรียนทางวิชาการ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

       2.6 การควบคุมเวลาในการสอน (Protecting Instructional Time)   หมายถึง    
การควบคุมเวลาในการบริหารช้ันเรียนให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุดในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน โดยลดความสูญเปล่าท่ีทำให้นักเรียนหรือการสอนของครูเกิดการหยุดชะงัก 
   2.7 การดูแลเอาใจใส่คร ูและนักเร ียนอย่างใกล ้ช ิด   (Maintaining High 
Visibility)  หมายถึง  การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คร ูและนักเรียน โดยผู้บริหารต้องให้
ความสำคัญต่อครูทั้งในด้านการสนับสนุนด้านการสอน การพัฒนาคุณภาพคุณครู ส่วนครูต้องดูแล
นักเรียนในด้านการเรียนการสอน พฤติกรรมอันพึงประสงค์เพื่อให้มีเจตคติท่ีดี  
   2.8 การจัดให้ม ีส ิ ่งจ ูงใจให้ก ับครู   (Providing Incentives for Teachers) 
หมายถึง  การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อผลักดันหรือเสริมสร้างพฤติกรรมของครูให้เกิดความพึงพอใจใน
การทำงาน และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบรางวัล การเชิดชูเกียรติ เพื่อ
เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของครู 
   2.9 การส ่ ง เสร ิ ม ให ้ ม ี ก ารพ ัฒนาว ิ ชาช ีพ   (Promoting Professional 
Development)  หมายถึง  การส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถผ่านการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ 
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  2.10 การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  (Developing and Enforcing Academic 
Standards)  หมายถึง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพและ
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการศึกษาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 2.11 ให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  (Providing Incentive for Learning) หมายถึง การ
ส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยจัดระบบของการให้เสริมแรงเป็นรางวัลอย่าง
เด่นชัดและเป็นทางการแก่นักเรียนท่ีประสบความสำเร็จ เช่น การยกย่อง ชมเชย การประกาศเกียรติ
คุณ  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

        ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่ง
หน้าท่ีหลักในโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก
ท่ีกำหนดคำตอบไว้ให้ ( forced choice) 

        ตอนที ่ 2 พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร ์ฟี่ 68 
ประกอบด้วย 1) การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 2) การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน  3) การ
นิเทศและการประเมินผลด้านการสอน  4) การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 5) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน 6) การควบคุมเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด  8) การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู 9) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 11) การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68  Phillip Hallinger and Joseph Murphy. Assessing the instructional 

management behavior of principals. The elementary school journal, 1985, 221-224. 
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การตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำถามชนิดจัดลำดับคุณภาพ 
5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Likert’s rating scales)69 โดยกำหนดค่าระดับคะแนนของแต่ละช่วง
น้ำหนัก ดังนี้ 

        ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีน้ำหนัก
เท่ากับ 5 คะแนน 
        ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 
4 คะแนน 
        ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน้ำหนัก
เท่ากับ 3 คะแนน 
        ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 
2 คะแนน 
        ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ำหนัก
เท่ากับ 1 คะแนน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร ้างเครื ่องมือในการวิจ ัย ผู ้ว ิจ ัยได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเคร ื ่องมือเป็น

แบบสอบถาม ตามข้ันตอนดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาตำรา บทความ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรม
ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเครื ่องมือและพัฒนาเครื ่องมือให้ครอบคลุมตามเนื ้อหาของเรื ่องที ่ว ิ จัย            
ตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาและนำผลการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเครื่องมือของ 
สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α-coefficient) เท่ากับ .976  มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ขั้นตอนที่ 3  นำแบบสอบถามท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 ไปเก็บข้อมูลกับประชากร 

 
69 Rensis Likert. อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีร ัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด). พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2543, 107-108. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และได้ตามความเป็นจริง ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1 .ผู้วิจัยขอหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในการออก
หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกท่ีเพื่อขอความ
ร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู ้สอน ของโรงเรียนที่เป็น
ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำหนังสือที่หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส่งไปยังผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลของสถานศึกษาท่ีเป็นประชากรท่ีศึกษา 
 2. ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามกรอบเวลาท่ีผู้วิจัยกำหนด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย กำหนดให้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เป็นหน่วยใน
การทำวิจัย และนำข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ตรวจสอบแบบสอบถามว่าได้รับครบถ้วนท้ังจำนวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
ท่ีได้คืนมา 

2. ตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดสำหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
3. นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
        ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน โดยวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
        ตอนท่ี 2 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  
สถิต ิท ี ่ ใช ้ ค ือ ม ัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)3 ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 
  
       ค่ามัธยฐาน 4.50-5.00 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
       ค่ามัธยฐาน 3.50-4.49 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
       ค่ามัธยฐาน 2.50-3.49 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 



  69 

       ค่ามัธยฐาน 1.50-2.49 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 
       ค่ามัธยฐาน 1.00-1.49 หมายถึง พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร                        
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  เมื ่อจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้
มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 2) ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  เพื่อจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนเลิศหล้าถนน      
กาญจนาภิเษกเป็นสถานศึกษาในการทำวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรครูโรงเรียน     
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 60 คน เคร ื ่องมือที ่ใช ้ว ิจ ัยเป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับ             
พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการตามแนวคิดตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี ่ (Hallinger and 
Murphy) สถิต ิท ี ่ ใช ้ในการว ิเคราะห์ข ้อมูล คือ ความถี ่  (Frequency) ร ้อยละ (Percentage)       
มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เรื ่อง “พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก”  ผู ้วิจัยจึง
ออกแบบนำเสนอออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน

กาญจนาภิเษก 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  
 

ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ 

จำนวน 1 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 6 คน หัวหน้าฝ่าย จำนวน 8 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จำนวน 8 คน ครู จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

                                                                                                  (n = 60) 
ข้อ สถานภาพ จำนวน )คน(  ร้อยละ 
1 เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
10 
50 

 
16.67 
83.33 

 รวม 60 100.00 
2 อายุ 

1. ไม่เกิน 30 ปี 
2. 31 - 40 ปี 
3. 41 - 50 ปี 
4. 51 ปีข้ึนไป 

 
7 
31 
18 
4 

 
11.66 
51.67 
30.00 
6.67 

 รวม 60 100.00 
3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 

 
1 
52 
7 

 
1.66 
86.67 
11.67 

 รวม 60 100.00 
4 ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 

1. ฝ่ายบริหาร 
1.1 ผู้อำนวยการ 
1.2 รองผู้อำนวยการ 
1.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
1.4 หัวหน้าฝ่าย 
1.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ครู 

 
 
1 
1 
6 
8 
8 
36 

 
 

1.67 
1.67 
10.00 
13.33 
13.33 
60.00 

 รวม 60 100.00 
5 ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 

1. ต่ำกว่า 10 ปี 
2. 10 – 20 ปี 
3. 21 – 30 ปี 
4. มากกว่า 30 ปี 

 
24 
27 
6 
3 

 
40.00 
45.00 
10.00 
5.00 

 รวม 60 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
มากที่สุด จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 รองลงมา อายุ 41 – 50 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30  อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 4  
คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 
รองลงมาระดับปริญญาโท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.66 ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.67 รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 หัวหน้าฝ่าย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และครู จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ประสบการณ์การทำงาน 10 – 20 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมาคือต่ำว่า 10 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระหว่าง 21 – 30 ปี จำนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 และมากกว่า 30 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
 

ตอนที ่ 2   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก 
     การว ิ เคราะห ์พฤต ิกรรมผู ้นำทางว ิชาการของผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนเล ิศหล้าถนน            
กาญจนาภิเษก เพื่อตอบคำถามของการวิจัยข้อท่ี 1 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกตามแนวคิดทฤษฎีของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) 
อยู ่ในระดับใด ผู ้ว ิจัยวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน     
กาญจนาภิเษกตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่  ทั ้งในภาพรวมและรายด้าน แล้วนำไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 
                      

ด้าน พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร  σ ระดับ 

1.  การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 4.64 0.42 มากท่ีสุด 

2.  การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน 4.52 0.47 มากท่ีสุด 

3.  การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 4.56 0.51 มากท่ีสุด 

4.  การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 4.70 0.39 มากท่ีสุด 

5.  การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 4.37 0.48 มากท่ีสุด 

6.  การควบคุมเวลาในการสอน 4.29 0.58 มาก 

7.  การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

8.  การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู 4.57 0.48 มากท่ีสุด 

9.  การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 4.62 0.45 มากท่ีสุด 

10. การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 4.52 0.46 มากท่ีสุด 

11. การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 4.72 0.39 มากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.39 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที ่  2 พบว่า พฤติกรรมผู ้นำทางว ิชาการของผู ้บร ิหารโรงเร ียนเลิศหล้า                 

ถนนกาญจนาภิเษก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.72, σ = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  จำนวน 10  ด้าน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ( = 4.72, σ = 0.39) การประสานงานด้านการใช้

หลักสูตร( = 4.70, σ = 0.39) การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน ( = 4.64, σ = 0.42) การ
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ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ( = 4.62, σ = 0.45) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

( = 4.60, σ = 0.49) การจัดให้มีสิ ่งจูงใจให้กับครู ( = 4.57, σ = 0.48) การนิเทศและการ

ประเมินผลด้านการสอน ( = 4.56, σ = 0.51) การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ( = 4.52,   

σ = 0.47) การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ( = 4.52, σ = 0.46) และการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของนักเรียน ( = 4.37, σ = 0.48) ตามลำดับ ส่วนรายด้านที่อยู่ในระดับมาก มี

จำนวน 1 ด้าน คือ การควบคุมเวลาในการสอน ( = 4.29, σ = 0.58) 
 
ตารางที่  3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน  
 

   
  จากตารางท่ี  3  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 

ด้านการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64,        σ = 
0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยการมีส่วน

 
การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (X1) 

รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความต้องการ

ของครู เพื่อพัฒนาด้านวิชาการไปสู่เป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

4.60 0.49 มากท่ีสุด 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในการพัฒนาด้าน
วิชาการไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 

4.60 0.49 มากท่ีสุด 

3.  ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมายด้าน
วิชาการของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 

4.68 0.50 
 

มากท่ีสุด 

4.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันพัฒนา
เป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

4.68 0.50 มากท่ีสุด 

สรุป 4.64 0.42 มากท่ีสุด 
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ร่วมของทุกฝ่าย ( = 4.68, σ = 0.50) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันพัฒนาเป้าหมายของ

สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ( = 4.68, σ = 0.50) ผู้บริหารสถานศึกษาประเมิน

ความต้องการของครู เพื่อพัฒนาด้านวิชาการไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา  ( = 4.60,   σ = 
0.49) และผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการพัฒนาด้าน

วิชาการไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา ( = 4.60, σ = 0.49) ตามลำดับ 
 
ตารางที่  4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน 
                             

 
 

การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน (X2) 
 

รวม (N=60) 

 σ ระดับ 

5.  ผู ้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี ้แจง
เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษาให้ครู 
ผู ้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 

4.63 
 

0.52 
 

มากท่ีสุด 

6.  สถานศึกษามีการจัดทำโปสเตอร์ หรือป้าย
ประกาศประชาสัมพันธ์ที ่แสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญแก่งานด้านวิชาการ 

4.35 
 

0.66 
 

มาก 

7.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรึกษาและแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนางานด้านวิชาการ 

4.62 
 

0.56 
 

มากท่ีสุด 

8.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการพบปะ เพื่อ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการให้ผู้เกี่ยวทุกฝ่าย
ทราบแนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายด้าน
วิชาการ 

4.42 
 

0.77 
 

มาก 

9.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่ือสารถึงผู้เกี่ยวข้องให้
เข้าใจได้ตรงตามเป้าหมายด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.58 
 

0.59 มากท่ีสุด 

สรุป 4.52 0.47 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, σ = 0.47) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษาให้

ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ( = 4.63, σ = 0.52) ผู้บริหารสถานศึกษามี
การปรึกษาและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นของผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานด้านวิชาการ           

( = 4.62, σ = 0.56) และผู้บริหารสถานศึกษาส่ือสารถึงผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้ตรงตามเป้าหมาย

ด้านวิชาการของสถานศึกษา ( = 4.58, σ = 0.59) ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 2 ข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีการพบปะ เพื่อพูดคุยอย่าง

ไม่เป็นทางการให้ผู้เกี่ยวทุกฝ่ายทราบแนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายด้านวิชาการ ( = 4.42, σ = 0.77) 
และสถานศึกษามีการจัดทำโปสเตอร์ หรือป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญแก่

งานด้านวิชาการ ( = 4.35, σ = 0.66) 
 
ตารางที่  5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน  
 

การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (X3) 
รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
10.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังเกตการสอนของครู

อย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมช้ัน
เรียน โดยใช้เวลาสั้นๆ และไม่มีการกำหนด
ล่วงหน้า โดยไม่มีการบันทึก 

4.57 
 

0.62 
 

มากท่ีสุด 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.57 
 

0.56 
 

มากท่ีสุด 

12. ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับดูและการจัด  
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้  
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร 

4.63 
 

0.55 
 

มากท่ีสุด 
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การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (X3) 
  )ต่อ(  

รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
13. ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นระหว่างครูเพื่อช่วยให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายทาง  
วิชาการของสถานศึกษา 

4.58 
 

0.59 
 

มากท่ีสุด 

14. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการ 
ช้ีแจงถึงจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาในการสอน  
ของครูหลังสังเกตการสอน 

4.43 
 

 0.59 มาก 

สรุป 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
 

 
จากตารางท่ี 5 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56,      

σ = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 4 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับดูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนให้  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ( = 4.63, σ = 0.55) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูเพื่อช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามเป้าหมายทาง วิชาการของสถานศึกษา ( = 4.58, σ = 0.59) ผู้บริหารสถานศึกษา
สังเกตการสอนของครูอย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมช้ันเรียน โดยใช้เวลาส้ันๆ และไม่มี

การกำหนดล่วงหน้า โดยไม่มีการบันทึก ( = 4.57, σ = 0.62) และผู้บริหารสถานศึกษาประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนว่าสอดคล้องกับ  เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา        

( = 4.57, σ = 0.56) ส่วนรายข้อที่อยู ่ในระดับมาก จำนวน 1 ข้อ คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาให้
ข้อมูลย้อนกลับโดยการชี้แจงถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการสอน  ของครูหลังสังเกตการสอน   

( = 4.43, σ = 0.59) 
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ตารางที่  6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการประสานงานด้านหลักสูตร  

     

การประสานงานด้านหลักสูตร (X4) 
รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
15. ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบในการ 

ประสานงานด้านหลักสูตรในแต่ระดับไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูวิชาการ เป็น
ต้น 

4.75 
 

0.47 
 

มากท่ีสุด 

16.  ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

4.72 
 

  0.45 มากท่ีสุด 

17. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนประกอบการตัดสินใจใน
การพัฒนาหลักสูตร 

4.60  0.49 
 

มากท่ีสุด 

18.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อ
การนำหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

4.70 
 

  0.50 
 

มากท่ีสุด 

19. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ 
สอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

4.72 
 

0.49 มากท่ีสุด 

สรุป 4.70 0.39 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี  6 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการประสานงานด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, σ = 0.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานด้านหลักสูตรในแต่ระดับไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ผู ้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูวิ ชาการ เป็นต้น      

( = 4.75, σ = 0.47) ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายของสถานศึกษา ( = 4.72, σ = 0.45) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ( = 4.72, σ = 0.49) ผู้บริหารสถานศึกษา
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ส่งเสริมและพัฒนาครูเพื ่อการนำหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  ( = 4.70,       

σ = 0.50) และผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบการ

ตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร ( = 4.60, σ = 0.49) ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  
 

 
จากตารางท่ี  7 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, σ = 0.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการ

กำหนดนโยบายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( = 4.58, σ = 0.53) ส่วนรายข้อที่อยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามี

การนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ ( = 4.40,   

σ = 0.56) ผู้บริหารสถานศึกษานำผลคะแนนการทดสอบของ นักเรียนไปใช้ในการกำหนดเป้าหมาย

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (X5) 
รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
20.  ผู ้บริหารสถานศึกษามีการพบครูผู ้สอนเป็น

รายบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ด้านการเรียนของนักเรียน 

4.17 
 
 

0.64 
 

มาก 

21. ผู้บริหารสถานศึกษานำผลคะแนนการทดสอบ
ของ นักเรียนไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

4.32 
 

0.54 
 

มาก 

22. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลการประเมนิไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาของผู ้เรียนแต่ละคน
อย่างสม่ำเสมอ 

4.40 
 

0.56 
 

มาก 

23. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.58 
 

0.53 มากท่ีสุด 

สรุป 4.37 0.48 มาก 
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ของสถานศึกษา ( = 4.32, σ = 0.54) และผู้บริหารสถานศึกษามีการพบครูผู้สอนเป็นรายบุคคล

เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักเรียน ( = 4.17, σ = 0.64) ตามลำดับ  
 
ตารางที่  8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการควบคุมเวลาในการสอน  
 

การควบคุมเวลาในการสอน (X6) 
รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
24.  ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเย่ียมช้ันเรียนเพื่อกำกับ 

ติดตาม การใช้เวลาในการสอนของครูผู้สอนเพื่อ
ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มท่ี 

4.65 
 

0.55 
 

มากท่ีสุด 

25. ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ที่อาจ
เป็นการรบกวนในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.87 
 

1.21 
 

มาก 

26. ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการ
สอนแทน เมื่อครูผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ 

4.35 
 

0.63 มาก 

สรุป 4.29 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 8  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการควบคุมเวลาในการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   =4. 29, σ = 0.58) เมื่อพิจารณา
พบว่า รายข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นรายข้อ  จำนวน 1 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมช้ัน

เรียนเพื่อกำกับ ติดตาม การใช้เวลาในการสอนของครูผู้สอนเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มท่ี    

(   =4. 65, σ = 0.55) ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการสอนแทน เมื่อครูผู้สอนไม่สามารถ

เข้าสอนได้ ( = 4.35, σ = 0.63) และผู้บริหารสถานศึกษามีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ที ่อาจเป็นการรบกวนในขณะที ่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         

( = 3.87, σ = 1.21) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
 

การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (X7) 
รวม (N=60) 

 σ ระดับ 

27.  ผู้บริหารสถานศึกษาเยี ่ยมชั้นเรียน เพื่อจะได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู ้สอนและ
นักเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 

4.60 0.59 
  

มากท่ีสุด 

28. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญและมีส่วนรว่ม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกหลักสูตร 

4.65 0.52 
 

มากท่ีสุด 

29. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมหรือ
จัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน 

4.60 0.53 
 

มากท่ีสุด 

30. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพบปะ เพื่อพูดคุยกับครู
และนักเรียนให้ทราบแนวปฏิบัติ หรือเป้าหมาย
ระดับต่างๆ 

4.53 0.57 มากท่ีสุด 

สรุป 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี  9 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60,     

σ = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ัง

ในและนอกหลักสูตร ( = 4.65, σ = 0.52) ผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อจะได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู ้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ( = 4.60, σ = 0.59) 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมหรือจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ 

 พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน ( = 4.60, σ = 0.53) และผู้บริหารสถานศึกษามีการ

พบปะ เพื่อพูดคุยกับครูและนักเรียนให้ทราบแนวปฏิบัติ  หรือเป้าหมายระดับต่างๆ ( = 4.53,     

σ = 0.57) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู  
 

                       
 

จากตารางท่ี 10 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, σ = 0.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะของตนได้

อย่างเต็มศักยภาพ ( = 4.63, σ = 0.55) และผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชูเกียรติคุณของครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวชมเชยในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร เสนอในวารสาร 

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา ( = 4.58, σ = 0.56) ตามลำดับ ส่วนรายข้อท่ีอยู่ในระดับมาก 
จำนวน 1 ข้อ คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาตอบแทนครูผู ้สอนที่นำความสามารถพิเศษมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้วยการให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การพิจารณาความดีความชอบ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนตำแหน่งและเล่ือนวิทยฐานะ 

 
 

การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (X8) 
รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
31.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้

ความสามารถ และทักษะของตนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

4.63 0.55 มากท่ีสุด 

32. ผู ้บริหารสถานศึกษายกย่องชูเกียรติคุณของ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
กล่าวชมเชยในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร เสนอ
ในวารสาร เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

4.58 0.56 
 

มากท่ีสุด 

33. ผู ้บริหารสถานศึกษาตอบแทนครูผู ้สอนที ่นำ
ความสามารถพิเศษมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 
การให ้ความก ้าวหน ้าในว ิชาช ีพ เช ่น การ
พิจารณาความดีความชอบ ส่งเสริมและสนับสนุน
การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนตำแหน่งและ
เล่ือนวิทยฐานะ 

4.48 0.62 มาก 

รวม 4.57 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  

 
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (X9) รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
34.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำ

ทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.72 0.52 มากท่ีสุด 

35. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่
บทความที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพให้ครูผู้สอนได้ทราบอยู่เสมอ 

4.31 
 

0.81 
 

มาก 

36. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูผู้สอนเข้ารับการ
อบรมทางวิชาการที ่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

37. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดอบรม สัมมนา เชิญวิทยากร
จากภายนอกมาให้ความรู ้แก่ครูผู ้สอนเกี ่ยวกับ
เทคนิควิธีการสอน 

4.75 
 

0.43 มากท่ีสุด 

สรุป 4.62 0.45 มากท่ีสุด 
 

 
จากตารางท่ี 11 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, σ = 0.45) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดอบรม สัมมนา เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่

ครูผู ้สอนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน ( = 4.75, σ = 0.45) ผู ้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครูนำทักษะต่างๆ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ( = 4.72, 

σ = 0.52) และผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูผู้สอนเข้ารับการอบรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายของสถานศึกษา ( = 4.68, σ = 0.47) ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับมาก จำนวน 
1 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ

พัฒนาวิชาชีพให้ครูผู้สอนได้ทราบอยู่เสมอ ( = 4.31, σ = 0.81) 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  
 

การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (X10) 
รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
38.  ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการ

เรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั ้นหรือช่วงชั ้นมี
ความชัดเจน 

4.58 0.56 มากท่ีสุด 

39. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ด้านวิชาการเพื่อจัดทำและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการเรียนของนักเรียน 

4.55 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 

40. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาสน ับสน ุนให ้คร ูนำเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการด้านการเรียนของนักเรียนมาใช้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.60 
 

0.56 
 

มากท่ีสุด 

41. สถานศึกษาประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านวิชาการให้
นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 

4.33  0.66 มาก 

สรุป 4.52 0.46 มากท่ีสุด 
 

 
จากตารางท่ี 12 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52,   

σ = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูนำเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านการ

เรียนของนักเรียนมาใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ( = 4.60, σ = 0.56) ผู้บริหารสถานศึกษากำหนด

เกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นหรือช่วงชั้นมีความชัดเจน ( = 4.58,   

σ = 0.56) และผู้บริหารสถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อจัดทำและพัฒนา

เกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน ( = 4.55, σ = 0.50) ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่อยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 1 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านวิชาการให้นักเรียน 

ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ( = 4.33, σ = 0.46) 
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้   
 

การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (X11) รวม (N=60) 

 σ ระดับ 
42.  ผู ้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยนักเรียนที ่มี

ผลงานด้านวิชาการดีเด่น โดยการประกาศเกียรติ
ค ุณ หร ือลงข ่าวในวารสาร และเว ็บไซต ์ของ
สถานศึกษา 

4.82 
 

0.39 
 

มากท่ีสุด 

43. ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีมี 
ผลงานด้านวิชาการ หรือพฤติกรรมในช้ันเรียนดีเด่น
ให้บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ 

4.70 
 

0.46 
 

มากท่ีสุด 

44. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยนักเรียนท่ีพัฒนา 
ตนเองและปรับปรุงการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 

45. สถานศึกษามีการจัดนิทรรศการและประชาสมัพันธ์ 
แสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

4.67 
 

0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.39 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 13 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72,   

σ = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีผลงานด้านวิชาการดีเด่น โดย

การประกาศเกียรติคุณ หรือลงข่าวในวารสาร และเว็บไซต์ของสถานศึกษา ( = 4.82, σ = 0.39) 
ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการ หรือพฤติกรรมในชั้นเรียน

ดีเด่นให้บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ ( = 4.70, σ = 0.46) ผู้บริหารสถานศึกษา

ยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีพัฒนาตนเองและปรับปรุงการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง            ( = 4.70, 

σ = 0.46) และสถานศึกษามีการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ แสดงผลงานดีเด่นของนักเรยีน

อย่างสม่ำเสมอ ( = 4.67, σ = 0.48) ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  เพื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทำงาน และตำแหน่งหน้าที่หลักที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียน 
 
ตารางที่ 14  ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย-หญิง 
 

 
จากตารางท่ี 14  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน       กาญจนา

ภิเษก เมื่อจำแนกเปรียบเทียบตามเพศในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งเพศชายและหญิง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 10 ข้อ ส่วนรายข้อท่ีครูและผู้บริหารคิดเห็น
อยู่ในระดับมากเหมือนกัน มีจำนวน 1 ข้อ คือ  การควบคุมเวลาในการสอน  

 
 

 

ด้าน 

 
พฤติกรรมผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียน   
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 

N = 60 
เพศชาย 
( n : 10 ) 

เพศหญิง 
( n : 50 ) 

µ   µ   
1 การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 4.90 0.32 4.78 0.42 
2 การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน   4.80 0.42 4.76 0.43 
3 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 4.60 0.52 4.74 0.49 
4 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 5.00 0.00 4.82 0.39 
5 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน   4.60 0.52 4.62 0.49 
6 การควบคุมเวลาในการสอน 4.40 0.70 4.48 0.50 
7 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 4.80 0.42 4.78 0.42 
8 การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู 4.70 0.48 4.74 0.44 
9 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 4.80 0.42 4.76 0.43 
10 การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 4.60 0.52 4.70 0.46 
11 การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 4.90 0.32 4.84 0.37 

รวมทั้งส้ิน 4.74 0.19 4.73 0.32 
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ตารางที่ 15  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านอายุ 
 

ด้าน 

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ
ของผู ้บริหารโรงเรียนเลิศ
หล้าถนนกาญจนาภิเษก 

N = 60 
ไม่เกิน 30 ปี 

( n : 7 ) 
31 - 40 ปี 
( n : 31 ) 

41 - 50 ปี 
( n : 18 ) 

51ปีข้ึนไป 
( n : 4 ) 

µ   µ   µ   µ   
1 การกำหนดเป้าหมายของ

โรงเรียน 
5.00 0.00 4.71 0.46 4.89 0.32 4.75 0.50 

2 การส่ือสารเป้าหมายของ
โรงเรียน   

4.86 0.38 4.74 0.44 4.78 0.43 4.75 0.50 

3 การนิเทศและการ
ประเมินผลด้านการสอน 

4.86 0.38 4.58 0.56 4.89 0.32 4.75 0.50 

4 การประสานงานด้านการใช้
หลักสูตร 

5.00 0.00 4.74 0.44 4.94 0.24 5.00 0.00 

5 การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียน   

5.00 0.00 4.48 0.51 4.67 0.49 4.75 0.50 

6 การควบคุมเวลาในการสอน 4.43 0.53 4.48 0.51 4.39 0.61 4.75 0.50 
7 การดูแลเอาใจใส่ครูและ

นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
5.00 0.00 4.68 0.48 4.83 0.38 5.00 0.00 

8 การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู 5.00 0.00 4.58 0.50 4.83 0.38 5.00 0.00 
9 การส่งเสริมให้มีการพัฒนา

วิชาชีพ 
4.71 0.49 4.68 0.48 4.89 0.32 5.00 0.00 

10 การพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ 

5.00 0.00 4.74 0.44 4.94 0.24 5.00 0.00 

11 การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพ
การเรียนรู ้

5.00 0.00 4.74 0.44 4.94 0.24 5.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 4.88 0.13 4.63 0.35 4.81 0.22 4.89 0.13 
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จากตารางท่ี 15 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน       กาญจนา
ภิเษก เมื่อจำแนกเปรียบเทียบตามอายุในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 10 ข้อ ส่วนรายข้อที่ครูและผู้บริหารคิดเห็นต่างกัน มีจำนวน 1 
ข้อ คือ การควบคุมเวลาในการสอน 
  
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ด้าน 

 
 
พฤติกรรมผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหาร
โรงเรียน 
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 

N = 60 
ต่ำกว่า

ปริญญาตร ี
( n : 1 ) 

ปริญญาตร ี
( n : 52 ) 

ปริญญาโท 
( n : 7 ) 

µ   µ   µ   
1 การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 5.00 0.00 4.77 0.43 5.00 0.00 
2 การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน   4.00 0.00 4.75 0.44 5.00 0.00 
3 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 5.00 0.00 4.67 0.51 5.00 0.00 
4 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 5.00 0.00 4.83 0.38 5.00 0.00 
5 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน   5.00 0.00 4.60 0.50 4.71 0.49 
6 การควบคุมเวลาในการสอน 4.00 0.00 4.44 0.54 4.71 0.49 
7 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่าง

ใกล้ชิด 
5.00 0.00 4.69 0.47 4.86 0.38 

8 การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู 5.00 0.00 4.69 0.47 5.00 0.00 
9 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 5.00 0.00 4.77 0.43 4.71 0.49 
10 การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 5.00 0.00 4.65 0.48 4.86 0.38 
11 การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 5.00 0.00 4.85 0.36 4.86 0.38 

รวมทั้งส้ิน 4.82 0.00 4.71 0.31 4.88 0.20 
 

จากตารางท่ี 16  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน       กาญจนา
ภิเษก เมื ่อจำแนกเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาสูงสุดในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 10 ข้อ ส่วนรายข้อท่ีครูและผู้บริหารคิดเห็น
ต่างกัน มีจำนวน 1 ข้อ คือ การควบคุมเวลาในการสอน 
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ตารางที่ 17  ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านประสบการณ์ในการทำงาน 
 

ด้าน 

 
 
พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก 

N = 60 
ต่ำกว่า 10 

ปี 
( n : 24 ) 

10 - 20 ปี 
( n : 27 ) 

21 - 30 ปี 
( n : 6 ) 

มากกว่า  
30 ปีข้ึนไป 
( n : 3 ) 

µ   µ   µ   µ   
1 การกำหนดเป้าหมายของ

โรงเรียน 
4.79 0.41 4.85 0.36 4.50 0.55 5.00 0.00 

2 การส่ือสารเป้าหมายของ
โรงเรียน   

4.75 0.44 4.81 0.40 4.50 0.55 5.00 0.00 

3 การนิเทศและการประเมินผล
ด้านการสอน 

4.63 0.58 4.78 0.42 4.67 0.52 5.00 0.00 

4 การประสานงานด้านการใช้
หลักสูตร 

4.79 0.41 4.89 0.32 4.83 0.41 5.00 0.00 

5 การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียน   

4.54 0.51 4.67 0.48 4.50 0.55 5.00 0.00 

6 การควบคุมเวลาในการสอน 4.42 0.50 4.48 0.58 4.50 0.55 4.67 0.58 
7 การดูแลเอาใจใส่ครูและ

นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
4.67 0.48 4.81 0.40 5.00 0.00 5.00 0.00 

8 การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู 4.71 0.46 4.70 0.47 4.83 0.41 5.00 0.00 
9 การส่งเสริมให้มีการพัฒนา

วิชาชีพ 
4.63 0.49 4.85 0.36 4.83 0.41 5.00 0.00 

10 การพัฒนาและสร้างมาตรฐาน
ด้านวิชาการ 

4.58 0.50 4.74 0.45 4.67 0.52 5.00 0.00 

11 การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการ
เรียนรู ้

4.71 0.46 4.93 0.27 5.00 0.00 5.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 4.66 0.33 4.77 0.29 4.71 0.27 4.97 0.05 
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จากตารางท่ี 17  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน       กาญจนา
ภิเษก เมื่อจำแนกเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการทำงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 10 ข้อ ส่วนรายข้อท่ีครูและผู้บริหารคิดเห็น
ต่างกัน มีจำนวน 1 ข้อ คือ การควบคุมเวลาในการสอน 
 
 
ตารางที่ 18    ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของพฤติกรรมการบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียน 
 

ด้าน 

 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 

N = 60 
ฝ่ายบริหาร 
( n : 24 ) 

ครูผู้สอน 
( n : 36 ) 

µ   µ   
1 การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 4.79 0.41 4.81 0.40 
2 การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน   4.83 0.38 4.72 0.45 
3 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 4.71 0.46 4.72 0.51 
4 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 4.88 0.34 4.83 0.38 
5 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน   4.63 0.49 4.61 0.49 
6 การควบคุมเวลาในการสอน 4.42 0.58 4.50 0.51 
7 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 4.83 0.39 4.75 0.44 
8 การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู 4.71 0.46 4.75 0.44 
9 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 4.79 0.41 4.75 0.44 
10 การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 4.71 0.46 4.67 0.48 
11 การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 4.88 0.34 4.83 0.38 

รวมทั้งส้ิน 4.74 0.26 4.72 0.33 
 

จากตารางที ่  18  พฤติกรรมผู ้นำทางว ิชาการของผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนเลิศหล้าถนน          
กาญจนาภิเษก เมื่อจำแนกเปรียบเทียบตามตำแหน่งหน้าท่ีท่ีดำรงตำแหน่งในโรงเรียนในภาพรวม อยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 10 ข้อ ส่วนรายข้อท่ี
ครูและผู้บริหารคิดเห็นต่างกัน มีจำนวน 1 ข้อ คือ การควบคุมเวลาในการสอน 
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บทที่ 5  
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสรุป  

 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบเพื่อ
ทราบ 1) พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  2) ความ
แตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน      
กาญจนาภิเษก ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(Unit of analysis) ผู ้ว ิจ ัยได้ดำเน ิน การเก ็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร ื ่องมือในการวิจ ัย  คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลท่ีโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ผู้ให้ข้อมูล ในสถานศึกษา 
ประกอบด้วยผู ้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน รองผู ้อำนวยการ จำนวน 1 คน ผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการ จำนวน 6 คน หัวหน้าฝ่าย จำนวน 8 คน หัวหน้าสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน และครู 
จำนวน 36 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ินจำนวน 60 คน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 10 ด้าน โดย
เรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดให้มีสิ ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  การ
ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน การส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพ การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด การจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู การนิเทศและการ
ประเมินผลด้านการสอน การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ และการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ตามลำดับ ส่วนรายด้านที่อยู่ในระดับมาก มี
จำนวน 1 ด้าน คือ การควบคุมเวลาในการสอน 

2. ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน     



  92 

เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เมื่อจำแนกตำแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าท่ีหลัก
ในโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบันไม่แตกต่างกัน 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้นำไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย   พบว่า   พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน 
กาญจนาภิเษก อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ซ ึ ่งไม ่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจ ัยที ่ต ั ้งไว้ว่า              
พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก อยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเนื ่องจากผู ้บริหารส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่ดีมาดำรงตำแหน่งผู ้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี จึงมีความรู้ ประสบการณ์ เทคนิควิธ ีการต่างๆ มี
ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ระหว่างดำรงตำแหน่งยังมีการ
พัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษาใหม่ๆ เพื่อให้มีความรอบรู้ความสามารถท่ี
ทันสมัย มองกว้างไกล ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปล่ียนแปลง ทำให้เกิดทักษะ ปรับ              พฤติ
กรรมการบริหารให้มีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารและร่วม
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับครู ด้วยความชำนาญ ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้ง สร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา สนับสนุนทางวิชาการต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
ตรงตามเป้าหมายและนโยบายท่ีได้กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มผู้บริหารมี
ความเห็นว่า พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการนำหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการ
ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในการนำหลักสูตรไปสู่โรงเรียน และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งทางสถานศึกษามีการกำหนดผู ้รับผิดชอบในการประสานงานด้าน
หลักสูตรในแต่ระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีน
หรือครูวิชาการ เป็นต้น การนำหลักสูตรไปใช้จำต้องเป็นขั้นตอนตามลำดับ นับต้ังแต่ขั้นเตรียมการใช้
หลักสูตร ขั้นดำเนินการใช้หลักสูตร และขั้นติดตามและประเมินผล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
มีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของ (Hallinger and Murphy) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมการประสานกับครูในด้านการนำหลักสูตร
ไปปฏิบัติให้เกิดผล ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในด้านการ
นำเอาหลักสูตรไปปฏิบัติให้มากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ คินเดรด (Kindred) ได้วิจัย
เรื่องพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จำนวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 480 คนระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ มีการ
ดำเนินงานในด้านพัฒนาหลักสูตร และด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนกลุ่ม
ครูมีความเห็นว่า พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการด้านการจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ความสามารถของครูและนักเรียน การสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณให้กับผู ้ ท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่น และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการใน
แต่ละระดับชั้นหรือช่วงชั้นมีความชัดเจน และให้ครูนำเกณฑ์มาใช้กับนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้เสมอ และสนับสนุนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิธร บุตรเมือง ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครูในโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียนกลุ่มสาครบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ในภาพรวมมีการรับรู้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการ โดยเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบหลัก พบว่า ครูมีการรับรู้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยด้านการเสริมสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร ทองคลี่ ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนและการกำหนดพันธกิจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุชชี (Buzzi) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของโรงเรียนกับ
การเลือกมิติความเปน็ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษารัฐคอมเนคติคัส 
ผลการวิจัย พบว่า การใช้พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการหรือผู้นำทางการสอนท่ีเข้มแข็งของผู้บริหาร 
ช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงานของครู และจัดให้
มีสิ่งที่ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ       โอดอน
เนลล์และไวท์ (O’Donnell and White) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำทาง
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วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน พบว่า ครูรับรู้ว่าพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนท่ี
เน้นการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นตัวชี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

1. ด้านการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่าครูและผู้บริหารมีความเห็นว่า
พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียนในภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ที่สุด อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย ทำให้การกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีความชัดเจน และได้ร่วมกันพัฒนาเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นที ่ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน  มีการกำหนดสิ ่งท่ี
สถานศึกษาต้องดำเนินการหรือปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกันในสถานศึกษา มีการดำเนินงานบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีระบบ และช่วยให้ครูภายในสถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hallinger and Murphy ที่กล่าวว่าบทบาทที่สําคัญที่สุด
ของผู ้บริหารวิชาการคือการกําหนดและการสื ่อสารภารกิจหรือวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร ทองคล่ี ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก ่การกำหนดพันธกิจ 

 
2. ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่าท้ังครูและผู้บริหารมีความเห็น

ว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียนในภาพรวม โดยเฉล่ียอยู่ในระดับ
มากที่สุด อาจเนื่องจากการบริหารงานในสถานศึกษาประกอบด้วยหลายฝ่าย และสิ่งที่จะสามารถ
ดำเนินงานบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีการประชุม
ชี้แจงเป้าหมายของสถานศึกษาให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งต้องมี
การปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียนให้มีความชัดเจนมากขึ้น  
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Hallinger and Murphy ที ่กล่าวว่าผู ้บริหารจะต้องแน่ใจว่าครู
ผู้ปกครองนักเรียนมี ความเข้าใจต่อความสําคัญของเป้าหมายของโรงเรียนโดยมีการปรึกษาพูดคุย
ทบทวนความเข้าใจเรื่องเป้าหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดสื่อสารและ
การตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและ งบประมาณในการส่ือสาร
สามารถส่ือสารได้ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับแนวคิดของบาร์นาร์ด 
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(Barnard) ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารนั้นจะต้องสร้างความเข้าใจหรือทำให้ผู้รับเกิดความเข้าใจในข่าวสารท่ี
ส่งออกไป และสอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์การ 
 

3. ด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู ผลการวิจัย พบว่าครูและผู้บริหารมี
ความเห็นว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอนของครูในภาพรวม 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาได้กำกับดูแลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างครูเพื ่อช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายทาง
วิชาการของสถานศึกษา รวมทั้งมีการนิเทศแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อพัฒนาทางดา้น
วิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา ให้ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni) ท่ี
กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาก็เพื่อควบคุมคุณภาพ พัฒนาวิชาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับครู รวมท้ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สโลน (Slone) ได้ศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนแห่งรัฐไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 
จำนวน 420 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานวิชาการมากที่สุดในด้าน การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาส่ืออุปกรณ์การสอน และการนิเทศ 

 
4. ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร ผลการวิจัย พบว่าทั้งครูและผู้บริหารมี

ความเห็นว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร ในภาพรวม โดย
เฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการประสาน
การใช้หลักสูตรให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรียมการไว้ และยัง
ต้องจัดให้มีการประสานและกำกับดูแลให้ครูออกแบบการเรียนการสอนและประเมินผลได้ตรงตาม
จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิชญาพรรณ พากเพียร ศึกษาเร ื ่อง 
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู
ในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนของครู 

  
5. ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผลการวิจัย พบว่าครูและผู้บริหารมี

ความเห็นว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนในภาพรวม โดย
เฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องจากการจัดการด้านการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียน มีการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์ รักษามาตรฐานและ
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พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาให้ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนให้สูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมตทิวส์ (Matthews) ได้ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปฏิบัติการ
ประเมินของครู พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อมูลได้จากการเขียนตอบคำถามปลายเปิด จากการวิจัยพบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างปฏิบัติการประเมินของครูและพฤติกรรมภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยวัดจากการพัฒนาการสอนและการพัฒนาหลักสูตร การปฏิบัติ ใน
การประเมินเรื ่องหนึ่งที ่แสดงให้เห็นว่ามีนัยสำคัญ คือการร่วมมือโดยอาศัยการประเมิน ซึ ่งเป็น
กระบวนการที่ครูและผู้บริหารโรงเรียนโดยวัดจากการพัฒนาการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  การ
ปฏิบัติในการประเมินเรื่องหนึ่งทีแสดงให้เห็นว่ามีนัยสำคัญคือ การร่วมมือโดยอาศัยการประเมิน ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกันวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินเพื่อวางแผนการ
สอน และอภิปรายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
6.   ด้านการควบคุมเวลาในการสอน    ผลการวิจัย   พบว่าครูและผู้บริหารมีความเห็นว่า 

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการควบคุมเวลาในการสอน ในภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องจากเวลาท่ีใช้ในการทำงานด้านการสอนนับเป็นปัจจัยสำคัญ ท่ีจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการควบคุมเวลาที่ใช้ใน
การสอนมิให้เสียไปโดยเหตุที่ไม่จำเป็น เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอน 
การตรวจเย่ียมช้ันเรียน และการทำความเข้าใจของครูให้ระลึกถึงคุณภาพในการสอนเป็นหลัก เพื่อให้
ได้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษา
จากลักษณะและพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียนที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของ
นักเรียนโดย The Far West Regional Laboratory และสำนักทดสอบทางการศึกษา )The 
Educational Testing Service(  พบว่า ครูท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการสอนโดยกำหนดเวลาท่ี
เหมาะสมให้กับนักเรียน สอนเนื้อหาวิชาตามเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร ใช้เวลาท้ังหมดในห้องเรียนใน
ด้านการสอน และการดูแลการทำงานของนักเรียน ใช้เวลาส่วนน้อยในการว่ากล่าวและอบรมด้าน
ระเบียบวินัยของนักเรียน ให้นักเรียนใช้เวลาอย่างเหมาะสมในด้านการเรียน หรือการประยุกต์ใช้
ทักษะด้านต่างๆ ให้นักเรียนเอาใจใส่บทเรียน และทำการบ้านตามเวลาท่ีกำหนด ให้นักเรียนทุกคนได้
ฝึกการอ่านออกเสียงและการอภิปรายในห้องเรียน  
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7.  ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผลการวิจัย  พบว่าครูและผู้บริหารมี 
ความเห็นว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในภาพรวม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นมีภารกิจหลักคือ 
จัดหากระบวนการทางการศึกษา เพื่อการพัฒนานักเรียนทุกด้าน นอกจากการจัดหลักสูตรพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถแล้ว การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และ
ผู้บริหาร และการมีปฏิสัมพันธ์นี้จะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องท่ี
เกี่ยวกับความต้องการของครู และนักเรียน รวมทั้งยังทำให้ผู้บริหารมีโอกาสได้ส่ือสารเป้าหมายระดับ
ต่างๆ ของโรงเรียนให้ครูและนักเรียนได้รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวความคิดของ  
Hallinger and Murphy ที ่กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด จะช่วยเพิ่ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับนักเรียนและกับครู ซึ่งปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการอันใกล้ชิดและ
เป็นกันเองแบบนี้ ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลมากมายในด้านความต้องการของนักเรียนและครู ผู้บริหาร
จะมีโอกาสส่ือสารเป้าหมายระดับต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับนักเรียนและครูทราบ และผู้บริหารก็จะรู้
ว่ามีส่ิงใดเกิดขึ้นบ้างในโรงเรียน นอกจากนี้การท่ีผู้บริหารอยู่ในโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครู
และนักเรียน ยังจะส่งผลดีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของครูและนักเรียนอีกด้วย  

 
8. ด้านการจัดให้มีสิ ่งจูงใจให้กับครู ผลการวิจัย พบว่าครูและผู้บริหารมีความเห็นว่า     

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครูในภาพรวม โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องจากการที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับแรงจูงใจในการทำงานของครู โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีการยกย่องเชิดชู
เกียรติคุณของครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวชมเชยในที่ประชุม การมอบ
เกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การจูงใจจะช่วยให้อำนาจ
หน้าท่ีของผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของครู  ครูมีขวัญกำลังใจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทกับ
การทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  ส่งผลให้การจัดการเรยีน
การสอนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้บริหารโรงเรียน
สามารถใช้การจูงใจในการกระตุ้นหรือผลักดันให้ครูจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้ ถ้าครูมีแรงจูงใจในการทำงาน เขาก็จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติการสอนอย่างเต็มท่ี  การสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานของครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของครู 
เช่น การให้สังคมยอมรับ การชมเชย การให้เกียรติ และการให้รางวัล ซึ่งการสร้างแรงจูงใจเหล่านี้เป็น
บทบาทสำคัญส่วนหนึ่งของผู้บริหารในการที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น  ซึ ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฏีในการจูงใจการทำงานของ มาสโลว์ (Maslow) กล่าวถึง มนุษย์มีความต้องการ
ทางด้านสังคม เป็นความต้องการให้คนอื่นยกย่องให้เกียรติ และเห็นความสำคัญของตน 
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9. ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ผลการวิจัย พบว่าครูและผู้บริหารมีความเห็นว่า

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด อาจเนื่องจากครูมีบทบาทสำคัญ มีหน้าที่หลักคือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านให้มีความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นอยู่ในสังคมอย่างสันติ ในภาระหน้าท่ีและบทบาทของผู้พัฒนา ครู
จึงควรมีความพร้อมในทุกด้านในการพัฒนา การจะเป็นผู้มีความพร้อมดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงด้วยระบบและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม   
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้เสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
วิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) มาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานและ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นับเป็นหลักการและเหตุผลสำคัญในการกำหนดแนวทางพัฒนาวิชาชีพ
ครู โดยทางโรงเรียนได้ให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ด้วยการร่วมวิเคราะห์แผนการ
สอนระหว่างครูผู้สอน  หัวหน้าสาระ 8 กลุ่มสาระ และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งยังส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ด้วยการจัดให้มีการอบรมสัมมนา เพื่อนำมาพัฒนาวิชาชีพของตน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากรโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีความสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การสอนและการ
ประเมินผล และสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
และรับผลสะท้อนกลับ มีการพัฒนาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร และมาตรฐานการ
พัฒนาวิชาชีพของหน่วยงานต้นสังกัด ดังท่ี วัชรา เล่าเรียนดี กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพมีความจำเป็น
อย่างยิ่งสำหรับครูทุกระดับความรู้ ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญทางการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้ทำหน้าท่ีนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตร เนื้อหา สาระวิชา การสอน การวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้
ทำหน้าที่โค้ช (Coach) ผู้ดูแลให้คำปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากร
ต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

    10. ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ผลการวิจัย พบว่าครูและผู้บริหารมี
ความเห็นว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ในภาพรวม  
โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องจากงานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
โดยจุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ที ่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และ
คุณสมบัติท่ีต้องการ ดังนั้นการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ จึงเป็นงานท่ีสำคัญของผู้บริหาร
ท่ีจะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการจัดการ
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หรือการบริหารงานวิชาการทางโรงเรียนได้กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ทำหน้าที่ทาง
งานวิชาการอย่างเต็มท่ีเพื่อให้มีเสรีภาพทางวิชาการ อันเป็นผลให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ๆ   
 

11. ด้านการจัดให้มีสิ ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่าครูและผู้บริหารมี
ความเห็นว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ในภาพรวมโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมการจัดใหม้ี
สิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้าน
วิชาการและสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถด้านวิชาการและเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  ผู้บริหารจึงควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการ โดยจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีผลต่อขวัญ
กำลังใจท่ีดีของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูงขึ้น การจัดให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการ
เรียนรู้ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร และครูในโรงเรียน  โดยครูควร
ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้ สร้างทักษะให้สามารถเรียนวิธีการท่ี
จะเรียนรู้ และมีความมุ่งมั ่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร บุตรเมือง ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าครูมีการรับรู้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยด้านการเสริมสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร ทองคลี่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนและการกำหนดพันธกิจ รวมท้ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุชชี )Buzzi (ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของโรงเรียนกับ
การเลือกมิติความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษารัฐคอมเนคติคัส 
ผลการวิจัย พบว่า การใช้พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการหรือผู้นำทางการสอนท่ีเข้มแข็งของผู้บริหาร 
ช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงานของครู และจัดให้
มีสิ่งที่ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การใช้ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
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โดยที่ผู้บริหารมีความคาดหวังสูง จะช่วยให้ครู-อาจารย์จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2. ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน      
เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  เมื่อจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน 

 
1.  จำแนกตามตัวแปรด้านเพศ ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงสำคัญในการขับเคล่ือนของการดำเนินงานใน
ด้านการบริหารจัดการต่างๆ ภายในโรงเรียน เป็นผู้ท่ีมีบทบาทและมีความสำคัญท่ีสุดในโรงเรียน อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นำยุคใหม่เพื่อให้ การ
ดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้บริหารยังส่งเสริม ให้
การสนับสนุนให้ครูผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ส่งผลให้ผู้ร่วมงานไม่ว่าเป็น
เพศชาย หรือเพศหญิง มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหาร จึงทำให้เกิดความศรัทธา เต็มใจ และ
พร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานจนบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สลิลทิพ ชูชาติ ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีเพศ อายุ และ
ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ไม่แตกต่างกันทุกด้าน เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้าน
การประสานงานด้านการใช้หลักสูตรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ 
ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากหลักสูตรมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับต่างๆ เป็นแผนปฎิบัติงานของครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน รวมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอคกานท์ (Eckhant) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มลรัฐอิลิ
นอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 340 
คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุดในด้านการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามอายุและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า มีความ
คิดเห็นในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน 
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2. จำแนกตามตัวแปรด้านอายุ  ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ด้านการจัดให้มีส่ิงจูงใจให้กับครู และ
ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าผู ้บร ิหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญในเรื ่องการส่งเสริมให้ครูได ้ใช ้ความรู้
ความสามารถและทักษะของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีการยกย่องชูเกียรติคุณของครูผู้สอนท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่น เช่น การมอบเกียรติบัตร เสนอข่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ครูมีขวัญและกำลังใจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสรา้ง
และเป็นตัวกระตุ ้นให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาสโลว์ 
(Maslow) กล่าวถึง มนุษย์มีความต้องการทางด้านสังคม (social or belonging needs) เป็นความ
ต้องการการยอมรับ การยกย่องชมเชยจากผู้อ ื ่น หากครูมีขวัญกำลังใจ มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ก็จะทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามจุดหมายตามหลักสูตรของสถานศึกษา ส่วนการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการที่เป็นหัวใจ
สำคัญหลักของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  ทางโรงเรียนมีวิธีการจัดการหรือการบริหารงานวิชาการ
ด้วยการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ทำหน้าที่ทางงานวิชาการอย่างเต็มที่เพื ่อให้มี
เสรีภาพทางวิชาการ อันเป็นผลให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ๆ  นอกจากนี้ยังมีดำเนินงานร่วมกันกับ
ครูผู ้สอนในทุกขั้นตอนการบริหารไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตาม
ประเมินผล จึงทำให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานวิชาการส่งผลให้ระดับ
การปฏิบัติในการดำเนินงานวิชาการ 
 

3. จำแนกตามตัวแปรด้านระดับการศึกษา  ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติการสอน
ได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต่างกันมีศักยภาพไม่
แตกต่างกัน  
 

4. จำแนกตามตัวแปรด้านประสบการณ์ในการทำงาน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี แนะแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี เมื ่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คินเดรด (Kindred) ได้วิจัยเรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการทำงานพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าสถานศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพดา้น
เทคนิคการสอน การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยทาง
โรงเรียนได้ให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ด้วยการร่วมวิเคราะห์แผนการสอน
ระหว่างครูผู้สอน  หัวหน้าสาระ 8 กลุ่มสาระ และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งยังส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  

 
5. จำแนกตามตัวแปรด้านตำแหน่ง ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษา งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักหรือเป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษา แต่ในสถานศึกษาไม่ได้มีแค่เพียงส่วนการบริหารงานวิชาการเท่านั้น การ
บริหารงานในสถานศึกษานั้นต้องมีการบริหารท้ัง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าการบริหารงานในแต่ละ
ฝ่ายนั้นจะต้องมีตำแหน่งผู้รับผิดชอบงาน แต่ในฐานะของผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคหรือหลักการ
บริหารต่างๆ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ความชำนาญที่มีอยู่ทำให้สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ ผู้บริหารโรงเรียนอาจนําหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ และร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและ
ร่วมจัดการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเป็น
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

  
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนน

กาญจนาภิเษก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการควบคุมเวลาท่ีใช้ในการสอน 
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2. ผู้บริหารควรจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอน การตรวจเย่ียมช้ันเรียน เพื่อกำกับ ติดตาม  
3. ผู้บริหารควรมีแนวทางดำเนินการท่ีชัดเจนในการประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมต่างๆ  
4. ผู้บริหารควรแต่งต้ังหรือมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ใช่ครูผู้สอน เป็นผู้ทำ

หน้าท่ีประชาสัมพันธ์หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาแทน 
5. ผู้บริหารควรแต่งต้ังตำแหน่งผู้รับผิดชอบงาน  
6. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ที ่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบและร่วมตัดสินใจในการจัด

การศึกษา 
7. ผู้บริหารควรให้แนวทางและกระบวนการในการจัดทำเป้าหมายของโรงเรียนแก่คณะครู 

รวมทั้งการวิเคราะห์ทบทวนเป้าหมายโรงเรียน ด้วยวิธีเน้นกระบวนการแก้ปัญหา วิเคราะห์
สภาพบริบทของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา  

8. ผู้บริหารควรสำรวจความต้องการของทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างมติ
ร่วมกัน 

9. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะในการข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
2. ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารที ่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
5. ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารที ่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 

  
 
 

รายการอ้า งอิง 



  104 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ตอนที่ 1   แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำช้ีแจง   โปรดทำเครื่องหมาย      ลงใน   (   )หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 
ของท่าน 
 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

        (    )ชาย  
        (    )หญิง  

(     ) 1 

2 อายุ  )เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี(  
        (    )ไม่เกิน 30 ปี  

        (    ) 31 – 40 ปี 
        (    ) 41 – 50 ปี 
        (    ) 51 ปีข้ึนไป 

(     ) 2 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
        (    )ต่ำกว่าปริญญาตร ี                 (    )ปริญญาตรี  

        (    )ปริญญาโท                         (    )ปริญญาเอก  
       (    )อื่นๆ )โปรดระบุ(..............................  

(     ) 3 

4 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
   ฝ่ายบริหาร 

        (    )ผู้อำนวยการ  
        (    )รองผู้อำนวยการ  

        (    )ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
        (    )หัวหน้าฝ่าย  

        (    )หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ครู 

       (    )ครู  

(     ) 4 

5 ประสบการณ์ในการทำงาน )เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี(  
        (    )ต่ำกว่า 10 ปี 

        (    ) 10 – 20 ปี 
        (    ) 21 – 30 ปี 

        (    )มากกว่า 30 ปี 

(     ) 5 
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
คำช้ีแจง  โปรดพิจารณารายการแต่ละหัวข้อ แล้วทำเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับความคิดเห็นท่ี 

  ตรงกับสภาพความเป็นจริง  เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ  โดยมีระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 
 
   5   หมายความว่า    พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายความว่า    พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
   3   หมายความว่า    พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
   2   หมายความว่า    พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 
   1   หมายความว่า    พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ ระดับการปฏิบัติ สำหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 
1 

การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความต้องการของครู เพื่อ
พัฒนาด้านวิชาการไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 

     (     ) 6 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในการพัฒนาด้านวิชาการไปสู่เป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

     (     ) 7 

3 ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมายด้านวิชาการของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

     (     ) 8 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันพัฒนาเป้าหมาย
ของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

     (     ) 9 

 
5 

การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงเป้าหมายด้าน
วิชาการของสถานศึกษาให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

     (    ) 10 

6 สถานศึกษามีการจัดทำโปสเตอร์ หรือป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญแก่งาน
ด้านวิชาการ 

     (    ) 11 
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ข้อ พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ ระดับการปฏิบัติ สำหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

7 ผู ้บริหารสถานศึกษามีการปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางาน
ด้านวิชาการ 

     (    ) 12 

8 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพบปะ เพื่อพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการให้ผู ้เกี่ยวทุกฝ่ายทราบแนวปฏิบัติ หรือ
เป้าหมายด้านวิชาการ 

     (    ) 13 

9 ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารถึงผู้เกี ่ยวข้องให้เข้าใจได้
ตรงตามเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     (    ) 14 

 
10 

การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังเกตการสอนของครูอย่างไม่เป็น
ทางการอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลา
ส้ันๆ และไม่มีการกำหนดล่วงหน้า โดยไม่มีการบันทึก 

     (    ) 15 

11 ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู ้สอนว่าสอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 

     (    ) 16 

12 ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับดูและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผู ้สอนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

     (    ) 17 

13 ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างครูเพื่อช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายทางวิชาการของสถานศึกษา 

     (    ) 18 

14 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการช้ีแจงถึง
จุดเด่นและจุดที ่ควรพัฒนาในการสอนของครูหลัง
สังเกตการสอน 

     (    ) 19 
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ข้อ พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ ระดับการปฏิบัติ สำหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

15 การประสานงานด้านหลักสูตร 
ผู ้บร ิหารสถานศึกษากำหนดผู ้ร ับผิดชอบในการ
ประสานงานด้านหลักสูตรในแต่ระดับไว้อย่างชัดเจน 
เช่น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือครูวิชาการ เป็นต้น 

     (    ) 20 

16 ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 

     (    ) 21 

17 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา
หลักสูตร 

     (    ) 22 

18 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อการนำ
หลักสูตรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

     (    ) 23 

19 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

     (    ) 24 

 
20 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการพบครูผู้สอนเป็นรายบุคคล
เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของ
นักเรียน 

     (    ) 25 

21 ผู้บริหารสถานศึกษานำผลคะแนนการทดสอบของ
นักเรียนไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 

     (    ) 26 

22 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ 

     (    ) 27 

23 ผู ้บร ิหารสถานศึกษาม ีการกำหนดนโยบายเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     (    ) 28 
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ข้อ พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ ระดับการปฏิบัติ สำหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

24 การควบคุมเวลาในการสอน 
ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อกำกับ 
ติดตาม การใช้เวลาในการสอนของครูผ ู ้สอนเพื่อ
ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มท่ี 

     (    ) 29 

25 ผู ้บร ิหารสถานศึกษาม ีแนวปฏ ิบ ัต ิเก ี ่ยวก ับการ
ประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเป็น
การรบกวนในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

     (    ) 30 

26 ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการสอน
แทน เมื่อครูผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ 

     (    ) 31 

27 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
ผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อจะได้มีโอกาส
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับครูผู ้สอนและนักเรียน
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 

     (    ) 32 

28 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกหลักสูตร 

     (    ) 33 

29 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมหรือจัด
กิจกรรมในลักษณะต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถของนักเรียน 

     (    ) 34 

30 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพบปะ เพื่อพูดคุยกับครูและ
นักเรียนให้ทราบแนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายระดับต่างๆ 

     (    ) 35 

31 การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู 
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาส่ง เสร ิมให ้คร ูได ้ใช ้ความรู้
ความสามารถ และทักษะของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

     (    ) 36 
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ข้อ พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ ระดับการปฏิบัติ สำหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
32 ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชูเกียรติคุณของครูผู้สอนท่ี

ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวชมเชยใน
ที ่ประชุม มอบเกียรติบ ัตร เสนอข่าวในวารสาร 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

     (    ) 37 

33 ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาตอบแทนคร ู ผ ู ้ สอนท ี ่ น ำ
ความสามารถพิเศษมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยการให้
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การพิจารณาความ
ตีความชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อเล่ือนตำแหน่งและเล่ือนวิทยฐานะ 

     (    ) 38 

34 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำ
ทักษะต่างๆ ที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     (    ) 39 

35 ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความ
ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้
ครูผู้สอนได้ทราบอยู่เสมอ 

     (    ) 40 

36 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูผู ้สอนเข้ารับการ
อบรมทางว ิชาการที ่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

     (    ) 41 

37 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดอบรม สัมมนา เชิญวิทยากร
จากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการสอน 

     (    ) 42 

38 การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละระดับช้ันหรือช่วงช้ันมีความ
ชัดเจน 

     (    ) 43 
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ข้อ พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ ระดับการปฏิบัติ สำหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

39 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ด้านวิชาการเพื่อจัดทำและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้าน
การเรียนของนักเรียน 

     (    ) 44 

40 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูนำเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการด้านการเรียนของนักเรียนมาใช้ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

     (    ) 45 

41 ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้าน
วิชาการให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ 

     (    ) 46 

 
42 

การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลงาน
ด้านวิชาการดีเด่น โดยการประกาศเกียรติคุณ หรือลง
ข่าวในวารสาร และเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

     (    ) 47 

43 ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มี
ผลงานด้านวิชาการ หรือพฤติกรรมในช้ันเรียนดีเด่นให้
บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ 

     (    ) 48 

44 ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยนักเรียนที่พัฒนา
ตนเองและปรับปรุงการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

     (    ) 49 

45 สถานศึกษามีการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
แสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

     (    ) 50 



 

ประว ัติผู้เขียน 
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