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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของครูในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห

ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ

ครูในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 388 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามอำเภอ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสรางขึ้น

โดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการ อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน
เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม 

ผูนำ ภาวะผูนำ การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและพัฒนาเพ่ือนรวมงาน  

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการนิเทศ 

เพื่อพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2.  การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและ

รายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแก 

ผูเรียน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียน 

ใหเต็มตามศักยภาพ รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก

ผูเรียน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ  

3.  ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การเปล่ียนแปลงของโลกและ

สังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและ

พัฒนาเพ่ือนรวมงาน และการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 36 อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: ความเปนผูนำทางวิชาการ การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ academic 

leadership; 2) study the level of role performance of teachers; and 3) analyze the school 

administrators’ academic leadership affecting role performance of teachers. The research 

sample was administrators and teachers of the government schools under Suphan Buri 

Primary Education Service Area Office 3, derived by proportional stratified random sampling 
distributed by district. The research instruments were the questionnaires about academic 

leadership and role performance of teachers, constructed by the researcher. Data were 

analyzed with percentage, mean, standard deviation, analysis of correlation coefficients 
and stepwise multiple regression. 

The findings of the research were as follows 

1.  Overall and in specific aspects, the school administrators’ academic leadership 

was at a high level. These aspects, ranged in the descending order, were as follows: 

global and societal change, transformational leadership, leader behavior, leadership, 
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educational resources mobilization, relationship between schools and communities, risk 

and conflict management, interaction and development of colleagues, and supervision for 

teacher development in learning management.  

2.  Overall the role performance of teachers was at a high level. When considering 

each aspect, these aspects were ranged in descending order as follows: organizing 

instructional activities focusing on permanent results for learners; making decisions to 

practice various activities taking into account consequences on learners; being committed 

to developing learners to reach their full potentiality; constructively cooperating with others 

in community; regularly developing instructional media to be effective; constructively 

cooperating with others in educational institution; seek and use information for development; 

regularly practice academic activities relating to development of the professional of teachers; 

developing teaching plans for effective implementation; systematically reporting on results 

of learners’ quality development; and creating opportunities for learners to learn under all 

circumstances. 

3.  The school administrators’ academic leadership in the aspects of global and 

societal change, transformational leadership, leader behavior, leadership, educational 

resources mobilization, relationship between schools and local communities, risk and 

conflict management, interaction and development of colleagues and supervision for 

teacher development in learning management together predicted the role performance of 

teachers at the percentage of 36 with statistical significance at .05. 

 

Keywords: administrator’s academic leadership, role performance of teacher, primary  
   education 

 

บทนำ 
โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งของระบบบริหารการศึกษา เปนหนวยงานสำคัญท่ีสุดในการสราง

คุณภาพของประชากรในประเทศ เปนองคกรท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือรับภาระจัดการศึกษาอยางมี 
รูปแบบในระบบโรงเรียน มุงในการพัฒนาคนใหเจริญงอกงามดวยภูมิปญญาความรูทักษะ คุณธรรม

จริยธรรมและสุขภาพอนามัยตามศักยภาพท่ีควรจะเปน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

ใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางสันติสุข การบริหารและการจัดการศึกษากำหนดใหมีการกระจาย 

อำนาจการบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคลและ 
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ดานการบริหารงานท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละแหง ฉะน้ันการบริหารงานจึงสอดคลองกับการบริหารท่ีใชโรงเรียน 

เปนฐาน เน่ืองจากเปนการบริหารท่ีมุงเนนใหการบริหารโรงเรียน การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพมาตรฐาน เปนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2549: 11)  

ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญท่ีจะนำโรงเรียนใหเจริญกาวหนาเปนผูนำ

นโยบายการศึกษาชาติ ตลอดจนเจตนารมณที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปสู 

การปฏิบัติใหเกิดการพัฒนาและสนองตอการปฏิรูปการศึกษาท่ีกำหนดไว 4 ดาน คือ 1) การปฏิรูป

โรงเรียนและสถานศึกษา 2) การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) การปฏิรูปครู 

บุคลากรทางการศึกษา และ 4) การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 

ท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมาย

หลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย 2) เพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา ผูบริหารบุคคลที่มีความสำคัญอยางย่ิงที่จะทำให

เกิดการเปล่ียนแปลง คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนำ และเปนผูประสานความรวมมือ

จากทุกฝายท่ีมีความสามารถ ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียนการสอน และการเรียนรู 

รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดม และจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน การบริหาร

ของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลใหงานบรรลุเปาหมายและประสบผลสำเร็จ คือ พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา เพราะจะสงผลตอการปฏิบัติงานของครูผูใตบังคับบัญชา และสะทอนให

เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในโรงเรียนไดเปนอยางดี การท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใหสำเร็จนั้น จำเปนตองพัฒนาท้ังระบบท่ีสัมพันธและเก้ือกูลกันและกัน 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความเปนผูนำทางวิชาการ ซ่ึงประกอบไปดวย 1) การเปล่ียนแปลง

ของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ 2) การระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 4) การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง  

5) ปฏสิมัพนัธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน และ 6) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจดัการเรียนรูได 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556: 48) กลาวถึงมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ดาน 

วาเปนส่ิงสำคัญท่ีจะทำใหครูมีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบตองานของตนเองไดมาก 
ย่ิงขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ปฏิบัติกิจกรรม

ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึง 

ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให

สามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรม 
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การเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

ไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผู เรียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา 

อยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร 

ในการพัฒนา และ 12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณเพ่ือสงเสริมสภาพการเรียนรู 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556: 69) แสดงใหเห็นวาผูบริหารท่ีมีแนวปฏิบัติในการบริหาร 

การศึกษาบรรลุความสำเร็จนั้น ตองแสดงความเปนผูนำทางวิชาการ มีกระบวนการตัดสินใจและใช

การตัดสินใจนั้นมุงปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนดวย เพราะการสอนของครูมีผลตอการเรียน

ของนักเรียน ดังงานวิจัยของจิราวรรณ จันทรแยม (2552: 71) ที่ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูนำ 

ทางวิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 1) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูใน

ระดับมาก 2) ผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสุภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน ทั้งโดยภาพรวมและ 

รายมาตรฐานอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ คุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม 

มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 

การจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 3 เปนหนวยงาน

ประสานความสำคัญการจัดการศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 129 โรงเรียน ขาราชการครู

สายงานการสอนหรือครูผูสอน จำนวน 1,188 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

เขต 3, 2557) จากการจัดการศึกษาท่ีผานมาพบวา ผลการประเมินคุณภาพของครูผูสอน นักเรียน 

การจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา และคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังประสบปญหาหลายดาน เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ จากผล 
การสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ประจำปการศึกษา 2556 พบวา มีกลุมสาระ 

การเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนจากปการศึกษา 2555 จำนวน 3 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย 

ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียลดลงจำนวน  

5 สาระ ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
และภาษาอังกฤษ ในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

(2556: 14) และผลการสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ประจำปการศึกษา 2557 พบวา มีกลุม

สาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนจากปการศึกษา 2556 จำนวน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

วิทยาศาสตรและสุขศึกษาและพลศึกษา สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียลดลง มีจำนวน  

6 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ คณิตศาสตร และการงาน
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อาชีพและเทคโนโลยี ในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

(2557: 15) จากผลการสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ไดแสดงใหเห็นถึงผลคะแนนเฉล่ียท่ีมี

แนวโนมลดลงไปทุกปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษายังไมสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผล ดังท่ี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 1) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ 

ถือเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐาน

และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของ

กับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา 

และเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของ 

โดยทางตรงหรือทางออมก็ขึ้นอยูกับลักษณะของงานน้ัน จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ 

ดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอกถึงมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษา เปนเคร่ืองบงช้ีความเจริญกาวหนาของสถานศึกษา ซ่ึงบงบอกถึงประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาแกผูเรียน ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเปนงานท่ีเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษา

และบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาโดยตรง ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอน มีหนาท่ีในการจัด 

การเรียนการสอน และรวมมือกับผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรที่เก่ียวของในการจัดคุณภาพ 

การศึกษา จงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร ทีส่งผลตอการปฏิบตังิาน

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 วามีระดับของความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีของครู เพ่ือใหไดขอมูลสำหรับการวางแผน และเสนอแนะงานที่เก่ียวของ 

ในการพัฒนางานในโรงเรียน และใชในการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

3. เพ่ือวิเคราะหความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 
ตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

2. ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา  

 

สมมติฐานการวิจัย 
ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การปฏบิตังิานตามบทบาทหนาท่ีของครใูนสถานศกึษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับความเปนผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของประกาศคณะกรรมการ 

คุรุสภา (2556: 48) จำนวน 6 ดาน ดังน้ี 1) การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำทางวิชาการ 

พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ 2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชน 4) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง 5) ปฏิสัมพันธ และการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน 

และ 6) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได นำมาเปนตัวแปรตน สำหรับตัวแปรตาม

ใชการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีกำหนดตามเกณฑในขอบังคับ 

คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พุทธศักราช 2556 (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556: 69) ซึ่งได

กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของครูไว 12 มาตรฐาน ดังน้ี 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ 

เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น

กับผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอน ใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจรงิ 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  

8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผู เ รียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  

10) รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 

12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณมากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของ 

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งเปนลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ 
และความสามารถในการสรางผลงานในดานวิชาการไดโดดเดน ซึ่งสามารถประเมินไดจากพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทในหนาท่ี และมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน แบงเปน 
6 ดาน ประกอบดวย 1) การเปล่ียนแปลง ของโลกและสังคม ผูนำทางวิชาการ พฤติกรรมผูนำ  
ภาวะผูนำ 2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
4) การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง 5) ปฏิสัมพันธ และการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน และ  
6) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได  

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ขอกำหนด เก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งครูตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง จำแนกเปน 12 มาตรฐาน ประกอบดวย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง  
5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่น
อยางสรางสรรคในชุมชน 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) สรางโอกาสให 
ผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ 

 
วิธีดำเนินการ 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนผูใหขอมูล 
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2557 ทั้งหมด 129 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร 
จำแนกเปนกลุมผูบริหาร จำนวน 129 คน และกลุมครู จำนวน 1,188 คน รวมท้ังสิ้น 1,317 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นตาม สัดสวนไปยังโรงเรียนในแตละอำเภอของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเสร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 388 คน  

ดังปรากฏในตาราง 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

  

  3 

  

    

 36 380 27 93 

 24 330 18 81 

 

 

26 

43 

261 

217 

20 

32 

64 

53 

 129 1,188 97 291 

 1,317 388 

ท่ีมา: (ขอมูลประชากรมาจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2557) 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความเปนผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดเปน

ขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ของขอกระทงคำถาม 
แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและจุดประสงค (IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดคำถามตัวแปรความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา 42 ขอ และ ตัวแปรการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีของครูในสถานศึกษา 60 ขอ 
ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และ

อาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาคำนวณหาความถ่ี และทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเท่ียงความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเทากับ 

0.96 และคาความเท่ียงของการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษาเทากับ 0.96 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 388 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา 

จำนวน 388 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี การวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ และนำเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบคำบรรยาย วิเคราะหระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และ 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใชการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

 

ผลการวิจัย 
การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากเปน 
เพศหญิง คดิเปนรอยละ 54.13 เพศชาย คดิเปนรอยละ 45.87 มอีายุ 41-50 ป มากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 

28.87 รองลงมาอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 27.32 อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 22.42 และ 

นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 21.39 ตามลำดับ ระดับการศึกษาสูงสุดเปนระดับปริญญาตรี 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.12 ที่เหลืออยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 45.88  
มีประสบการณทำงาน 5-10 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.20 มีประสบการณทำงานมากกวา 10 ป 

คิดเปนรอยละ 28.86 และมีประสบการณทำงานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 22.94 ตามลำดับ 

ตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงานครูมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.00 เปนผูบริหาร คิดเปนรอยละ 

25.00 สถานศึกษาขนาดกลาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.24 รองลงมา สถานศึกษาขนาดเล็ก  

คิดเปนรอยละ 38.14 และสถานศึกษาขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 20.62 ตามลำดับ 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวม 

และรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม 

ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา การบริหาร 

ความเสี่ยงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธ และการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธระหวาง 

สถานศึกษากับชุมชน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถ

จัดการเรียนรูไดตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับความเปนผูนำทางวิชาการของ 

 ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

                  

                  (n = 388) 
  X S.D.   

1   

   

4.15 0.75   1 

2  4.07 0.43  5 

3  4.11 0.54  4 

4  4.13 0.48  2 

5  4.11 0.51  3 

6  4.03 0.48  6 

  4.10 0.53   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม 

ตามศักยภาพ รวมมือกับผูอืน่อยางสรางสรรคในชุมชน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 138

อยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

ของผูเรียนไดอยางมีระบบ และสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ ตามลำดับ 

ดังแสดงตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

 ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3       

  

 

X  S.D.          

1 

 

4.12 0.53            9  

2     

 

4.19 0.58            2  

3  4.17 0.49             3  

4  4.10 0.55           10  

5  4.12 0.47            5  

6  

 

4.21 0.54             1  

7 

 

4.02 0.52           11  

8  4.12 0.53             7  

9  4.12 0.49             6  

10  4.15 0.48              4  

11  4.12 0.54              8  

12  4.01 0.48              12  

  4.12 0.41   

                                                                                                                                        (n= 388) 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ความเปนผูนำทางวิชาการน้ีเปนปจจัยดานความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน (X
3
) และดานการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ (X
1
) เปนตัวแปรที่ไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความแปรผันของความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพ 

ในการทำนาย (R2
adj

) เทากับ 0.36 ซึ่งแสดงวาความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง และดานผูนำการเปล่ียนแปลง สงผลตอการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา และสามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 36 

 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

       

 

  tot = 1.97 + 0.29 (X3) + 0.23 (X1) 

                tot = 0.38 (Z3) + 0.28 (Z1)  
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีสง 

 ผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวม (Y
tot

) 

 

 
 df SS MS F Sig. 

Regression 2 24.78 12.39 112.80** .00 

Residual 386  43.03 0.11   

Total 388 68.71  

 

 

 

 

 b Beta S.Eb t Sig. 

 1.97  0.16 13.54** .00 

 (X3) 0.29 0.38 0.04 7.58** .00 

  

   (X1) 

0.23 0.28 0.04 5.45** .00 

**  .01 

R = 0.60 R2 adj = 0.36 SEE. = 0.33  

                    (n= 388) 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 
1. ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม

ผูนำ ภาวะผูนำ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง 

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได พบวาผูบริหาร

ตระหนักถึงความสำคัญของความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและความสามารถ

ในการบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง โดยการมีสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือลด 
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ความขัดแยงและรวมมือกันทำงาน และตองการใหผูบริหารสถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ี

ความรับผดิชอบ เพ่ือใหบรรลตุามเปาหมายการปฏิบตังิานวิชาการรวมกัน และไดตระหนักและเขาใจ

ตรงกันในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย 

ของวราภรณ  สายใจ (2546: 77) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำของบริหารท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผล

ของการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนำของผูบริหารทั้ง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงตามลำดับดังน้ี ดานผูนำทางจริยธรรม  

ดานผูนำทางการเปล่ียนแปลง ดานผูนำทางเทคโนโลยี ดานผูนำทางวิชาการ ดานผูนำทาง 

การประสานสัมพันธ ดานผูนำการสงเสริมพัฒนาการและบุคลากร ดานผูนำแบบมีสวนรวม และ 

ดานผูนำทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพเราะ  

พัตตาสิงห (2554: 70) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริม 

การวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2) ผูบริหารสถานศึกษา มีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก และ 3) ภาวะ

ผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธกันคอนขางสูง (r =.798) โดยตัวแปรท้ังสอง 

มีความผันแปรรวมกันประมาณรอยละ 64 

2. การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนา 

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
แกผูเรียน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนา

คณุภาพของผูเรียนไดอยางมรีะบบ และสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ สถานศึกษา 

จึงตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือใหทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของจิราวรรณ จันทรแยม (2552: 62) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 1) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูใน

ระดับมาก 2) ผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีครูของคุรสุภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน ทั้งโดยภาพรวมและ 

รายมาตรฐานอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม 

มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมและ

รายองคประกอบ และยังสอดคลองกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548: 30-55) ที่กลาวถึง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน วาเปนการจัดการเรียนการสอน 

ที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคลดวย 

การปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ 

จนเปนบุคลิกภาพ การเลือกอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นในการเลือก

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

และมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ตามความถนัด 

ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริง ของผูเรียน  

3. ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  

เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

2) การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนาย 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู ไดรอยละ 36 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพเราะ 

พัตตาสิงห (2554: 70) ที่พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความสัมพันธกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำ

การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ สงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งนี้เน่ืองจาก

สถานศึกษาโดยผูบริหารท่ีมีการบริหารงานในระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพและผูบริหาร 

มีคุณลักษณะท่ีดีในภาวะผูนำใหความสำคัญกับการบริหารงานยอมรับการเปล่ียนแปลงและรูจัก
แกไขสถานการณการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุเทพ ทิมนาม (2553: 95) 

เร่ือง ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา การสัมมนาทางวิชาการ ผูบริหาร 

มีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยูในระดับมาก เพราะเปนกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวางผูเขารวมสัมมนา และแลกเปล่ียนประสบการณ รวมอภิปราย รวมพิจารณาสาระสำคัญ 
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เพ่ือสรุปสาระสำคัญและประเมิน เพ่ือไปแกปญหาและหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาและแกปญหา 

รวมกัน และสอดคลองกับอัมพวัน ภัทรลิขิต (2547: 209) ที่ศึกษาวิสัยทัศนและพฤติกรรมการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงของผูบริการสถานศึกษา ในอำเภอเมืองลำพูน พบวา ผูบริหารตองมีความคิดริเร่ิม

ในการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงส่ิงตาง ๆ และยอมรับคำแนะนำเพ่ือมาใชในการดำเนินงาน 

สวนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธ

และเพ่ือนรวมงาน การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได ไมสงผลตอการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 ท้ังน้ี เน่ืองจากในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและเพ่ือนรวมงาน 

และการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูไดเปนอยางดีและเหมาะสมอยูแลว ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของหนูใจ ทมถา (2551: 145) เร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษา

ดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 

การมอบหมายงานพิเศษ มีอำนาจพยากรณคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนโดยรวมและรายดาน 

ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ

นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการมอบหมายงานพิเศษ ทำใหครูเปน

ตัวการท่ีทำใหนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและลงมือฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิด

ความชำนาญในดานตางๆ และยังสอดคลองกับพิพัฒน ฉ่ำเมืองปก (2551: 76) ที่ไดวิจัยเก่ียวกับ

ภาวะผูนำของผูบริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูมิภาคตะวันตก พบวา 1) ภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน ประกอบดวย ความจำเปนพ้ืนฐาน การมองการณไกล 
มีหลักการ หลักในการทำงาน ความมุงประสงค การวางแผน ความยืนหยัด การบริหารคน และ 
ความรักองคกร สวนดานปกครอง อยูในระดับปานกลาง 2) การบริหารงานตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา สงักัดอาชวีศึกษาจงัหวัด ภูมภิาคตะวันตก โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

และ 3) ภาวะผูนำของผูบริหาร ดานการบริหารคน ดานการมองการณไกล ดานความรักองคกร 
ดานความยืนหยัด สงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนิเทศ เพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน 

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดอบรมสัมมนาเรื่อง ความเปนผูนำทางวิชาการ 

ดานการนิเทศ เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู มีทักษะ และนำไปวางแผนการนิเทศ 

ในสถานศึกษาตอไป 

 1.2 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา 

ควรศึกษาและทำความรูความเขาใจดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอยางถองแท และควร

แนะนำ สงเสริมความรูความสามารถของครู เพ่ือชวยใหการระดมทรัพยากรน้ันเปนไปอยางถูกตอง

สมบรูณ 

 1.3 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหาร 

สถานศึกษาควรศึกษาและทำความเขาใจในการสานสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหดีย่ิงขึ้น

ตอไป 

 1.4 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น ผูบริหาร 

สถานศึกษาควรศึกษาและทำความเขาใจในการปฏิบัติตนตอเพ่ือนรวมงาน เปนท่ีปรึกษา แนะนำ 

ใหแกคณะครู เพ่ือใหการปฏิบัติตนดานการปฏิสัมพันธเปนไปอยางมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 

และเปนกันเองกับเพ่ือนรวมงาน 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 การวิจัยเพ่ือศึกษาความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้

ยังไมครอบคลุมตัวแปรอีกหลายดานท่ีมีความสำคัญ และสมควรศึกษาวิจัยตอไป ในอนาคตจึงควร
จะมีการวิจัยในดาน 1) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได 2) การระดมทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา และ 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้นตอไป 
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สรุป 
ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีการเปล่ียนแปลง 

ของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด การปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน

ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึง 
ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

ในชุมชน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา 

อยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการบริหารพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนให

สามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดีมีระบบ 

และสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ และความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี  

1) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 2) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผูนำ 

การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถ

ทำนายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดรอยละ 36  

 

เอกสารอางอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). คูมือการจัดการศึกษาในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ. 

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ. (2556). มาตรฐานวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ: สำนักงาน 

 เลขาธิการคุรุสภา. 
จิราวรรณ จันทรแยม. (2552). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับ 

 ผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด 

 สมุทรสงคราม . วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
 การศึกษา บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา. (2556). มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:  

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 146

พิพัฒน ฉ่ำเมืองปก. (2551). ภาวะผูนำของผูบริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก.   
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณทิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ไพเราะ พัตตาสิงห. (2554). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริม 
การวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอางทอง. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วราภรณ สายใจ. (2546). ภาวะผูนำของบริหารท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ 
การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี.  
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, กลุมงานนโยบายและแผน. (2556).   
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556. สุพรรณบุรี: กลุมงานนโยบายและ 
แผนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3. 

________. (2557). แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2557. สุพรรณบุรี: กลุมงาน 
นโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3. 

________. (2557). รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: สำนักงานฯ. 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2556). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ. 
________.  (2548). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานวิชาชีพ. 
สุวิมล ติรกานนท. (2551). การสรางเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตรแนวทาง 

สูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุเทพ ทิมนาม. (2553). ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.  
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

หนูใจ ทมถา. (2551). สภาพการพัฒนาบุคลากรที่สงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน 
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร. 

อัมพวัน ภัทรลิขิต. (2547). วิสัยทัศนและพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริการ 
สถานศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน . วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 




