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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดบัพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

2)	ศกึษาระดบัการบริหารงานวิชาการ	และ	3)	วิเคราะห์ระดบัพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา

ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ	กลุม่ตวัอยา่งคือ	ครูของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดั

กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 320	คน	 ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่นกระจาย

ตามเขต	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั	มีคา่ความตรงด้านเนือ้หา	

ระหวา่ง	0.67	ถงึ	1.00	มีคา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม	ด้านพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	

และด้านการบริหารงานวิชาการ	เทา่กบั	0.98	วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบ

ด้วย	 พฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	 พฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นงาน	 และพฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้น 

ความสมัพนัธ์

	 2.	 การบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	การวิจยัเพ่ือ

พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา	การวดัผลประเมินผล	

และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้	 และการสง่เสริมชมุชน

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2อาจารย์ท่ีปรึกษา		ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3	อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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	 3.	 พฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บ ริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมผู้ น�า ท่ี เ น้น 

การเปลี่ยนแปลง	(X
3
)	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	(X

1
)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ	 

(Y
tot
)	 โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ	 62.90	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ	 .05	 

สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ										=	1.23	+	0.13(X
3
)	+	0.59(X

1
)

ค�าส�าคัญ: พฤตกิรรมผู้น�า,	ผู้บริหารโรงเรียน,	การบริหารงานวิชาการ,		กรุงธนเหนือ

ABSTRACT

	 This	 research	aimed	 to:	 1)	 study	 the	 school	 administrators’	 leadership	behavior;	 

2)	 study	 the	 level	 of	 academic	administration;	and	3)	 analyze	 the	 school	administrators’	 

leadership	 behavior	 affecting	 academic	 administration.	 The	 research	 sample	was	 320	 

teachers	from	schools	in	North	Krungthon	Group	under	jurisdiction	of	Bangkok	Metropolitan,	

derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	district.	The	research	

instrument	was	a	questionnaire,	constructed	by	 the	 researcher	with	 IOC	content	 validity	 

between	0.67-1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	leadership	behavior	and	

academic	administration	were	0.98.	Data	were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	

deviation	and	stepwise	multiple	regression.

 The findings of this research were as follows:

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

was	at	a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:	task-oriented	behavior,	relations-oriented	

behavior,	and	change-oriented	behavior.

	 2.	 Overall	and	in	specific	aspects,	the	academic	administration	was	at	a	high	level.	

These	aspects	were	 as	 follows:	 research	 for	 education	quality	development;	 curriculum	

development;	measurement,	evaluation	and	credit	transfer;	learning	resource	development	

and	promotion,	and	community	promotion	for	academic	strength.

	 3.	 The	school	administrators’	leadership	behavior	in	the	aspects	of	change-oriented	

behavior	(X
3
)	and	task-oriented	behavior	(X

1
)	together	predicted	the	academic	administration	

(Y
tot
)	at	the	percentage	of	62.90	with	statistical	significance	at	.05.	The	regression	equation	

was										=	1.23	+	0.13	(X
3
)	+	0.59	(X

1
).

Keywords:	 leadership	 behavior,	 school	 administrator,	 academic	 administration, 

	 	 North		Krungthon
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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บทน�า
	 การจดัการเรียนการสอนในยคุปัจจบุนัตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	4	แนวการจดัการศกึษามาตรา	22	การจดัการศกึษา

ต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือวา่ผู้ เรียนมีความส�าคญั

ท่ีสดุ	 ดงันัน้กระบวนการจดัการศกึษาจงึต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศกัยภาพ	 โดยจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน

ตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคล			ฝึกทกัษะกระบวนการคดิการจดัการการเผชิญสถานการณ์ประกอบ

กับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมทางสงัคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดทัง้ผลดีและ 

ผลเสียต่อการด�าเนินชีวิตในปัจจบุนัของบคุคลท�าให้เกิดความยุ่งยากซบัซ้อนมากย่ิงขึน้จ�าเป็นต้อง

ปรับเปลีย่นวิถีการด�าเนินชีวิตให้สามารถด�ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีคณุคา่มีศกัดิศ์รีมีความสขุบน 

พืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยัง่ยืนตามจดุหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุง่พฒันาคน

ไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์	 เป็นคนดี	คนเก่ง	 และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุบนพืน้ฐานของ

ความเป็นไทย	(ส�านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล	กรุงเทพมหานคร,	2559:	145)	

	 ผู้บริหารสถานศกึษาในฐานะเป็นผู้ มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหาร

และการจดัการศกึษาในสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสงัคม	

และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้การจดัการศึกษาให้มีคณุภาพ	ผู้บริหาร 

สถานศกึษาจงึต้องเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมเป็นผู้น�า	เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใช้อ�านาจหน้าท่ีหรืออ�านาจ

แฝงในการก�าหนดพฤติกรรมหรือความรู้สึกของบุคคลอ่ืน	 ๆ	 ให้ยินยอมปฏิบตัิตามท่ีผู้น�าต้องการ 

ด้วยความเต็มใจซึ่งพฤติกรรมผู้น�าท่ีแสดงออกมาแต่ละคนแตกต่างกันไปตามบุคลิกของแต่ละคน

หน้าท่ีของผู้น�ามี	 3	ประการ	1)	ผู้ รักษาหรือ	ประสานให้สมาชิกในกลุม่อยูร่่วมกนั	 (maintenance	of	

membership)	 ต้องอยู่ใกล้ชิดกบักลุม่มีความสมัพนัธ์กบัคนในกลุม่และเป็นท่ียอมรับของคนในกลุม่

ท�าให้กลุม่มีความสามคัคีกลมเกลียวกนั	2)	ผู้ปฏิบตัภิารกิจของกลุม่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	(objective		

attainment)	 ต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการท�างานด้วยความมัน่คงและไว้ใจได้และจะต้อง

ท�าให้กลุม่ท�างานให้บรรลเุป้าหมาย	3)	ผู้อ�านวยให้เกิดการตดิตอ่สมัพนัธ์ในกลุม่	(group		interaction 

facilitation)ปฏิบตัิงานในทางท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้เกิดการติดตอ่สมัพนัธ์และปฏิบตัิกนัด้วยดี

ของสมาชิกในกลุม่การตดิตอ่สือ่สารท่ีดีเป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็นในการชว่ยให้หน้าท่ีนีบ้รรลเุป้าประสงค์	

(นพพงษ์	บญุจิตราดลุ,	2554:	95)	พฤตกิรรมผู้น�านัน้เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้บริหารแสดงออกอยา่งเหน็ได้

ชดัเจนท่ีมีผลต่อผู้ ร่วมงานในการปฏิบตัิงานท่ีมีเป้าประสงค์และทิศทางเดียวกนัและจากการศึกษา

พฤติกรรมผู้ น�าพบว่าพฤติกรรมผู้ น�านัน้เน้นท่ีพฤติกรรมของผู้ น�าท่ีแสดงออกอย่างถาวรหรืออาจ

กลา่วได้วา่	 ผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพนัน้ไม่ได้ตา่งกนัท่ีคณุลกัษณะแตจ่ะตา่งกนัท่ี 

วิธีการปฏิบตัขิองผู้น�าท่ีแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมตา่ง	ๆ	โดยพฤตกิรรมนัน้ถกูสร้างขึน้ภายใต้สถานการณ์

ท่ีก�าหนดอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งจะหยดุก็ต่อเม่ือแรงขบัถกูขจดัออกไป	 (บงัอร	 	 สาคลาไคล,	 2550:	 33)	 
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เพ่ือสง่เสริมให้พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาต่อการพฒันาบคุลากรและเพ่ือให้การบริหาร

งานบคุคลเป็นไปได้ด้วยดีจงึน�าทฤษฎีพฤตกิรรมผู้น�าของ	Yukl	(2006:	69)	ประกอบด้วย	1)	พฤตกิรรม

ผู้น�าท่ีเน้นงาน	2)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	 และ	3)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	

ซึ่งเม่ือได้ท�าการประเมินแล้วจะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้น�าท่ีส่งเสริมการท�างานของบุคคลากร 

ให้มีประสทิธิภาพและบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

	 ส�านกัการศกึษา	กรุงเทพมหานครมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานด้านการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทสามญัศึกษาของกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมายการจัดท�าและ

พฒันาแผนการศกึษาของกรุงเทพมหานคร	จดัการศกึษาในระบบอย่างมีประสิทธิภาพภาพสง่เสริม

มาตรฐานวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษาสง่เสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใช้ในการบริหารการจดัการและการบริหารงานวิชาการ	ประกอบด้วย	1)	 ด้านการพฒันาหลกัสตูร

ของสถานศกึษา	2)	ด้านการวดัผล	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	3)	ด้านการวิจยั 

เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	 4)	 ด้านการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

และ	5)	 ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิราชการ

กรุงเทพมหานคร	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2559	 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 20	 ปี	 ระยะท่ี	 1	 

(พ.ศ.	 2556-2560)	 ทัง้นีเ้พราะกรุงเทพมหานครเป็นศนูย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา 

สง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกนัคณุภาพภายใน	 เพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน	

การศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองส�านกัการศกึษา	กรุงเทพมหานคร	แบง่สว่นราชการภายในเป็น	7	สว่นราชการ	

ประกอบด้วย	ส�านกังานเลขานกุาร	กองการเจ้าหน้าท่ี	กองคลงั	หนว่ยศกึษานิเทศก์	ส�านกังานยทุธศาสตร์

การศกึษา	กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน	และกองพฒันาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	มีอตัรา

ก�าลงั	348	ต�าแหนง่	มีบคุลากรครองต�าแหนง่ในปัจจบุนั	จ�านวน	327	ต�าแหนง่	จ�าแนกเป็นข้าราชการ	

สามญั	 271	ต�าแหน่ง	 ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	 (ศกึษานิเทศก์)	 56	ต�าแหน่ง	 ส�านกัการศกึษา	

กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประเภทสามญัศกึษาให้แก่เด็กและเยาวชน

ของกรุงเทพมหานครโดยมีโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 438	 โรงเรียนกระจายในพืน้ท่ี	

50	ส�านกังานเขต	 มีนกัเรียน	 295,102	คน	แบ่งเป็นระดบัอนบุาลศกึษาจ�านวน	50,051	คน	 ระดบั

ประถมศกึษา	จ�านวน	208,547	คน	มธัยมศกึษาตอนต้น	จ�านวน	33,550	คน	มธัยมศกึษาตอนปลาย

จ�านวน	2,954	คน	นกัเรียนเรียนร่วม	(เดก็พิเศษ)	จ�านวน	3,189	คน	ครูจ�านวน	14,647	คน	โรงเรียน 

ท่ีเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนถงึชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	มีจ�านวน	432	แหง่	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

มีจ�านวน	 108	 แห่ง	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ�านวน	 9	 แห่ง	 เปิดสอนเฉพาะชัน้มธัยมศึกษา 

ปีท่ี	1-6	จ�านวน	6	โรงเรียน	และโรงเรียนท่ีเปิดการจดัการศกึษาพิเศษ	(เรียนร่วม)	จ�านวน	115	โรงเรียน	 

(ข้อมลู	ณ	10	มิถนุายน	2558)	(ส�านกัการศกึษา	กรุงเทพมหานคร,	2559:	1)

	 ส�าหรับผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(Ordinary	National	Educational	Test:	O-NET)	

ทัว่ทกุเขตกรุงเทพมหานครกลุม่กรุงธนเหนือมี	8	เขต	91	โรงเรียน	พบวา่โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก
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การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	สงูกวา่คะแนนเฉลี่ยระดบัชาติทกุกลุม่สาระ

มี9โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	 8.19	 ของโรงเรียนทัง้หมด	 เม่ือวิเคราะห์บริบทพบว่า	 ครูมีภาระงานอ่ืน 

ท่ีนอกเหนือจากการสอนเป็นจ�านวนมากท�าให้กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน	

บุคลากรมีการโยกย้ายท�าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ืองและมีนักเรียนท่ีไม่ได้มีภูมิล�าเนาอยู่ใน

กรุงเทพฯ	และนกัเรียนท่ีไมมี่สญัชาตไิทยมาเข้าเรียนในกรุงเทพมหานครเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ยากตอ่ 

การบริหารจดัการและพฒันาคณุภาพการศกึษาผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ระดบั

ชัน้	 ป.6	 จ�านวน	 8	 รายวิชามีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าระดบัประเทศ	จ�านวน	 3	 รายวิชา	 ซึง่เป็นรายวิชาหลกั	 

ได้แก่	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และภาษาองักฤษ	ส่วนระดบัชัน้	 ม.3	 มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ระดบัประเทศ	จ�านวน	6	รายวิชา	ผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	ต้องมีพฤตกิรรม 

ผู้น�าในการพฒันาองค์การต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศกึษา	 ซึง่ได้แก่	 

การวางแผนพฒันาบคุลากรซึง่ในภาพรวมยงัไม่ชดัเจนท�าให้เกิดความซ�า้ซ้อน	การประสานระหว่าง

ส�านักการศึกษา	 ส�านักงานเขตและโรงเรียนมีความล่าช้า	 โครงสร้างในการบริหารงานไม่เอือ้ต่อ 

การปฏิบตังิาน	และบคุลากรมีการโยกย้าย	ท�าให้เขตในกลุม่กรุงธนเหนือแตกตา่งจากเขตอ่ืน	

	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้นท�าให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศกึษาในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกบัการบริหาร

งานวิชาการซึง่เป็นหวัใจหลกัในการพฒันาสง่เสริมผู้ เรียนให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	

สงักดักรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	

สงักดักรุงเทพมหานคร

	 3.		 เพ่ือวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

 ตวัแปรการวจิยั

	 1.	 ตวัแปรต้น	 คือ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	ประกอบด้วย	พฤติกรรมผู้น�า 

ท่ีเน้นงาน	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง

	 2.	ตวัแปรตาม	คือ	ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย	1)	ด้านการพฒันาหลกัสตูร

ของสถานศกึษา	2)	ด้านการวดัผล	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	3)	ด้านการวิจยั

เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	 4)	 ด้านการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา	

และ	5)	ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
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	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

สมมุตฐิานการวจิยั
	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาประกอบด้วย	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	พฤติกรรม

ผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลีย่นแปลงเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		 พฤตกิรรมผู้น�า	หมายถงึ	ลกัษณะของการกระท�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่

กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกมาเพ่ือชกัจงูบคุคลให้ท�างานร่วมกนัได้เป็นพฤตกิรรม

ท่ีแสดงหรือปรากฏออกมาเพ่ือให้งานประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้พฤติกรรมผู้น�าท่ี

แสดงออกมานัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งมาเกือ้หนนุให้เกิดขึน้	และสามารถพฒันาให้มีประสทิธิภาพ

ได้ประกอบด้วย

	 	 1.1		พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	หมายถงึ	ลกัษณะของพฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา	

สงักดักรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกมาให้เหน็วา่มุง่เน้นในการท�างานเพ่ือสง่เสริมการท�างานขององค์การ

ให้มีประสทิธิภาพให้ความส�าคญัในการมอบหมายงานอยา่งเป็นระบบโดยมีการวางแผนการจดัการมี

การก�าหนดเป้าหมายและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน	การติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานและมี

การปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่องค์การ

	 	 1.2	 	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	 หมายถึง	 ลกัษณะของพฤติกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 สงักัดกรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการสนบัสนุนและการให้ก�าลงัใจการให้ 

ความส�าคัญกับบุคคล	 ในการด�าเนินงานมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงาน	 แสดงให้เห็นถึง 

ความเอาใจใสใ่นตวับคุคล	ให้ค�าปรึกษาและชว่ยในการตดัสนิใจในการท�างาน	และให้ความชว่ยเหลอื

ในเร่ืองท่ีมีความขดัแย้งเพ่ือให้เกิดการท�างานเป็นทีมและท�างานร่วมกนัในองค์การ

6 
 

พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 4) ด้านการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา และ5) ด้าน
การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

            ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
 พฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงานพฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้น
ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1. พฤติกรรมผู้ นํา หมายถึง ลกัษณะของการกระทําของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธน
เหนือ สงักัดกรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกมาเพ่ือชักจูงบุคคลให้ทํางานร่วมกันได้เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงหรือ
ปรากฏออกมาเพ่ือให้งานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้พฤติกรรมผู้ นําท่ีแสดงออกมานัน้ขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายอยา่งมาเกือ้หนนุให้เกิดขึน้ และสามารถพฒันาให้มีประสทิธิภาพได้ประกอบด้วย 

     พฤตกิรรมผู้นํา 
 

1. พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน 
2. พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นความสมัพนัธ์ 
3. พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง 

 

                 การบริหารงานวชิาการ 

 
1. ด้านการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 
2. ด้านการวดัผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน    
3. ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา    
4. ด้านการพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  
5. ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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	 	 1.3	 	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	หมายถึง	 ลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา

สงักัดกรุงเทพมหานครท่ีสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์การมาก�าหนดทิศทาง

ขององค์การและมีวิสยัทศัน์ท่ีสง่เสริมพฒันานวตักรรมและกลยทุธ์ใหม	่ ๆ	 เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีการยกย่องให้ขวญัก�าลงัใจต่อ 

ผู้ปฏิบตังิานสามารถสร้างความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับกบัองค์การและบคุคลภายนอก

	 2.	การบริหารงานวิชาการ	หมายถงึ	ผลการจดัการกระบวนการด�าเนินงานของผู้บริหารกลุม่

กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครในด้านการปรับปรุงพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตา่ง	ๆ	 เพ่ือ

ให้บรรลจุดุมุง่หมายของหลกัสตูรอยา่งมีประสทิธิผลและด�าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุขอบขา่ย

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาจากการสงัเคราะห์โดยการจดักลุ่มของผู้ศกึษาวิจยั	

ประกอบด้วย

	 	 2.1	 	 ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา	 หมายถึง	 การพฒันาแม่บทหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกับผู้ เรียน	 ซึ่งเป็นงานวิชาการท่ีมีการวางแผนร่วมกัน 

โดยให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้ เรียนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน	โดยชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัท�าหลกัสตูร 

ท้องถ่ิน	รวมถงึมีการตดิตามประเมินผลการใช้หลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง

	 	 2.2	 	 ด้านการวดัผล	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	หมายถงึ	การวดั

คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	ทัง้ในการประเมินระดบัชัน้เรียน	การประเมินผล 

ระดบัโรงเรียน	การประเมินระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา	 และการประเมินผลระดบัชาติ	 การวดัผลและ 

การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีใช้ในการเทียบโอนเพ่ือใช้ในการเรียน 

ในโรงเรียนอ่ืนตอ่ไป	 เพราะเป็นข้อมลูส�าคญัของนกัเรียนซึง่ครูและผู้บริหารใช้ส�าหรับนิเทศตดิตามผล

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้	เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นไปตามจดุหมายการจดัการศกึษาท่ีก�าหนดไว้

	 	 2.3	 	 ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	หมายถึง	 กระบวนการ 

ท่ีสามารถพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนในสถานศกึษาเพ่ือน�ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน 

ให้เกิดประโยชน์กับผู้ เรียน	 ท�าการวิจัยให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขท�าให้ผู้ บริหาร 

สถานศึกษาและครูได้ทราบข้อเท็จจริง	 ซึ่งน�ามาปรับปรุงหรือพฒันาภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ดีย่ิงขึน้	 

และมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพฒันางานวิชาการพฒันาวิชาชีพท�าให้เกิดกระบวนการท�างานหรือ

เทคนิคการท�างานใหม่	 ๆ	 มีการนิเทศ	 ติดตามการท�าวิจยัเพ่ือท�าให้การปฏิบตัิงานในฐานะครูหรือ 

ผู้บริหารมีประสทิธิภาพสงูขึน้ตามล�าดบั

	 	 2.4	 	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	 หมายถึง	 การด�าเนินการให้มี 

ความรู้	ขา่วสารสารสนเทศตา่ง	ๆ 	ทัง้ในและนอกโรงเรียนร่วมถงึภมิูปัญญาท้องถ่ินให้มีความทนัสมยัท�าให้ 

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพฒันาการเรียนการสอนให้มีคณุภาพย่ิงขึน้	สง่เสริมให้มีวตัถสุิง่ของ	

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้	ตลอดจนบคุคลและสถานท่ีตา่ง	ๆ	ท่ีทนัตอ่เทคโนโลยีสมยัใหมท่ัง้นีค้วรฝึกอบรมครู
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ให้มีความรู้ในการใช้สื่อและซอ่มแซมสื่อได้	 สิ่งส�าคญัคือ	ควรมีบคุลากรรับผิดชอบในการจดัหาและ 

ให้บริการสื่ออยา่งมีประสทิธิภาพ

	 	 2.5	 ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	หมายถงึ	การจดักระบวนการ

เรียนรู้ให้สถานศกึษามีสว่นร่วมกบัชมุชน	สง่เสริมสนบัสนนุให้บคุคล	ครอบครัว	ชมุชน	องค์กรชมุชน	

องค์กร	ปกครองสว่นท้องถ่ิน	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการ

และสถาบนัสงัคมอ่ืนให้ความส�าคญัและเหน็คณุคา่ของงานวิชาการการให้แรงจงูใจ	สรรหาทรัพยากร

ท่ีจ�าเป็นตลอดจนร่วมมือกบัชมุชนสร้างกฎระเบียบเพ่ือสนบัสนนุด้านวิชาการ

	 3.	 กลุ่มกรุงธนเหนือ	 หมายถึง	 การแบ่งเขตบริหารงานของกรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วย 

เขตคลองสาน	 เขตบางพลดั	 เขตธนบรีุ	 เขตจอมทอง	 เขตบางกอกน้อย	 เขตบางกอกใหญ่	 เขตตลิง่ชนั 

และเขตทวีวฒันา	มีโรงเรียนในกลุม่ทัง้หมด	88	โรงเรียน	และจ�านวนผู้บริหารสถานศกึษา	ข้าราชการครู 

ทัง้หมด	1,833	คน

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	 (descriptive	

research)

	 ประชากร	ได้แก่		ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่ม 

กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	จ�านวน	1,833	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	 

ได้มาโดยวิธีก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากจ�านวนประชากรทัง้หมด	จ�านวน	1,833	คน	โดยเทียบ

กบัตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส�าเร็จรูปของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	608	อ้างถงึใน	จิตตรัิตน์	

แสงเลศิอทุยั,	2557:	124)	โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	(proportional	stratified	

random	sampling)	กระจายตามส�านกังานเขต	ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง	320	คน		ดงัปรากฏในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถามประกอบด้วยสองสว่น	คือ	1)	แบบสอบถามพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	

และ	2)	แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา	ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตาม

ค�านิยามศพัท์ตวัแปร	 โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	 และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันี

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	เทา่กบั	0.67	และ	1.00	ได้ข้อกระทง

ค�าถาม	ด้านพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	จ�านวน	32	ข้อ	และการบริหารงานวิชาการ	จ�านวน	 

45	ข้อ	จากนัน้หาคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามโดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	(			-coefficient)	

ของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาและแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศกึษาได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.98

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 320	 ฉบับ	 พร้อมหนังสือถึงผู้ บริหารสถานศึกษา 

ของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจาก 

ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง	 ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 

กลบัคืนมาจ�านวน	320	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100

9 
 

124) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) 
กระจายตามสํานกังานเขต ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 320 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

โรงเรียน 
  

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
สํานกังานเขตธนบรีุ 242 42 
สํานกังานเขตคลองสาน 184 32 
สํานกังานเขตบางกอกใหญ่ 93 16 
สํานกังานเขตบางกอกน้อย 211 37 
สํานกังานเขตตลิง่ชนั 271 47 
สํานกังานเขตบางพลดั 174 30 
สํานกังานเขตจอมทอง 397 70 
สํานกังานเขตทวีวฒันา 261 46 

รวม 1,833 320 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถามประกอบด้วยสองส่วน คือ 1)แบบสอบถามพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา และ 2)
แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์
ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC)เท่ากบั0.67 และ 1.00ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านพฤติกรรม
ผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 32 ข้อ และการบริหารงานวิชาการ จํานวน 45 ข้อจากนัน้หาคา่ความเท่ียง
ของแบบสอบถามโดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้ นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากบั 0.98 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 320ฉบบัพร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่

กรุงธนเหนือ สงักัดกรุงเทพมหานครเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดับ

พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	

สงักดักรุงเทพมหานคร	ใช้การหาคา่เฉลี่ย	(				)	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมาย	 

โดยผู้ วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม	 ศรีสะอาด	 

(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลี่ย	4.51	–	5.00		 หมายถงึ	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาในระดบัท่ี 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 มากท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีมาก

	 คา่เฉลีย่	2.51	–	3.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีน้อย

	 คา่เฉลีย่	1.00	–	1.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีน้อยท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	

(stepwise	multiple	regression	analysis)

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร

	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 (	 	 	 	 =	 4.21,	 	 S.D.	 =0.59)	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	 โดยการจดัให้มีพฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้น 

การเปลี่ยนแปลงอยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	(					=	4.22,	S.D.	=0.61)	รองลงมาคือ	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน 

(							=	4.21,	S.D.	=	0.61)	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	(						=	4.21,	S.D.	=0.64)	ตามล�าดบั 

ดงัปรากฏในตารางท่ี	2

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน
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คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
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ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา 

	 	 ของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษาของโรงเรียน

กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

	 การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร
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0.65)	ตามล�าดบั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา 

	 	 ของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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(n = 320) 
พฤตกิรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน 4.21 0.61 มาก 2 
2. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นความสมัพนัธ์ 4.21 0.64 มาก 3 
3. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง    4.22 0.61 มาก 1 

รวม 4.21 0.59 มาก  
 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
กรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  

การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการวิจยัเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (X = 4.35, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ การ
พฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา (X = 4.33, S.D. = 0.54) การวดัผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน (X = 4.32, S.D. = 0.58) การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ (X = 4.25, S.D. = 
0.61) และการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X = 4.19, S.D. = 0.65) ตามลําดบัดงัปรากฏ
ในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาของ 
 โรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
                                     (n = 320) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 4.33 0.54 มาก 2 
2. การวดัผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน 4.32 0.58 มาก 3 

3. การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 4.35 0.59 มาก 1 
4. การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 4.25 0.61 มาก 4 
5. การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.19 0.65 มาก 5 

รวม 4.29 0.54 มาก  
 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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(n = 320) 
พฤตกิรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
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2. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นความสมัพนัธ์ 4.21 0.64 มาก 3 
3. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง    4.22 0.61 มาก 1 

รวม 4.21 0.59 มาก  
 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
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 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร

	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	

ประกอบด้วย	 พฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	 (X
3
)	 และพฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นงาน	 (X

1
)	 

เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลอืกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระดบัการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สงักัดกรุงเทพมหานคร	 (Y
tot
)	 ได้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ

ท่ีระดบั	.05	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	(R2)	เทา่กบั	0.629	ซึง่แสดงวา่	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้น 

การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นงานส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

กลุม่กรุงธนเหนือสงักดักรุงเทพมหานคร	ได้ร้อยละ	62.90	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

 

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

	 ดงัปรากฏในตารางท่ี	4

ตารางที่ 4 	 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

	 	 ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สงักัด 

	 	 กรุงเทพมหานคร
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พฤติกรรมผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง (X3) และ พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน (X1) เป็นตวัแปรท่ีได้รับ
เลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุง
ธนเหนือ สงักัดกรุงเทพมหานคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากบั 0.629 ซึง่แสดงว่า พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงานสง่ผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 62.90โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.23 + 0.13(X3) + 0.59(X1) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z���� = 0.15 (Z3) + 0.66 (Z1) 

  
 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

 (n = 320) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 2 59.52 29.73 268.53* .00 
Residual 317 35.14 0.11   

Total 319 94.66    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.23  0.14 9.12* .00 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง(X3) 0.13 0.15 0.06 2.09* .04 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน (X1) 0.59 0.66 0.06 9.34* .00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.793  R2 = 0.629 SEE. = 0.332 
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สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.23 + 0.13(X3) + 0.59(X1) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z���� = 0.15 (Z3) + 0.66 (Z1) 

  
 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

 (n = 320) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 2 59.52 29.73 268.53* .00 
Residual 317 35.14 0.11   

Total 319 94.66    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.23  0.14 9.12* .00 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง(X3) 0.13 0.15 0.06 2.09* .04 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน (X1) 0.59 0.66 0.06 9.34* .00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.793  R2 = 0.629 SEE. = 0.332 
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อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 พฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัด

กรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้น

การเปลี่ยนแปลงอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 รองลงมา	 ได้แก่	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงานและพฤติกรรมผู้น�าท่ี

เน้นความสมัพนัธ์	ตามล�าดบัทัง้นีเ้น่ืองจาก	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาสามารถก�าหนด 

วิสยัทศัน์ท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ของสถานศกึษาและแผนปฏิบตัิราชการของกรุงเทพมหานคร	ซึง่เป็น

นโยบายหลกัของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้	 ผู้บริหารมีส่วนส�าคญั 

ในการพฒันาคณุภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานและปฐมวยั	ส่งเสริมให้มีสิ่งใหม่	 ๆ	 ซึ่ง

เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยต่อสถานศึกษาได้มีโครงการการผลิตบทเรียน	 Application	 

ด้านทกัษะชีวิตส�าหรับ	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา	 โครงการเช่าระบบและพฒันาห้องคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือการเรียนรู้โครงการจัดท�าระบบการเรียนรู้อาเซียนสู่มาตรฐานสากล	 และโครงการส่งเสริม 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพ่ือพัฒนาศักยภาพ	 ด้านการสื่อสาร 

อย่างเหมาะสม	 ผู้ บริหารสามารถสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับต่อชุมชนและ 

สร้างวิสัยทัศน์ท่ีตรงตามศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม	 ผู้ บริหารสนับสนุนให้ครู 

มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา	 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตัง้ให้มีหรือเลื่อน

เป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพมากขึน้	 สอดคล้องกบัแนวคิดของจิรพฒัน์	 แจ่มนิล	 (2550:	 10)	 ได้กลา่ววา่	ภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลง	หมายถงึ	พฤตกิรรมของผู้บริหารโรงเรียนท่ีแสดงให้เหน็ในการจดัการหรือการท�างาน

ท่ีเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัิสงูขึน้	 กว่าความพยายามท่ี 

คาดหวงั	 พฒันาขีดความสามารถ	 และประสิทธิภาพไปสู่ระดบัท่ีสงูขึน้	 โดยผู้บริหารแสดงบทบาท 

ท�าให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึไว้วางใจ	 ตระหนกัรู้ภารกิจและวิสยัทศัน์	 มีความจงรักภกัดีและเป็นข้อจงูใจให้ 

ผู้ ร่วมงานมองไกลเกินกวา่ความสนใจของตน	ซึง่จะน�าไปสูป่ระโยชน์ขององค์การ	สอดคล้องกบัแนวคดิ 

ของศิริวรรณ	 เสรีรัตน์,	 สมชาย	 หิรัญกิตติ	 และธนวรรช	 ตัง้สินทรัพย์ศิริ	 (2550:	 196)	 ได้กล่าวถึง	 

ผู้น�า(leader)	 เป็นบุคคลท่ีท�าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส�าเร็จโดยใช้อิทธิพล

จงูใจผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัิตาม	นอกจากนัน้แล้วผู้น�ายงัมีสว่นท�าให้เกิดวิสยัทศัน์ขององค์การและพนกังาน 

รวมทัง้ผู้น�าท่ีสามารถใช้อ�านาจอิทธิพลต่าง	 ๆ	ทัง้โดยตรงและโดยอ้อมเพ่ือน�ากลุม่ประกอบกิจกรรม

ใดกิจกรรมหนึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของรุจิรัตน์	นาคะรัมภะ	 (2554:	 90)	 ได้ศกึษาเร่ือง	ภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่ความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ	 เขต	 2	พบว่า	 ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่าภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ	
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เขต	2	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	เรียงตาม

คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยดงันี	้	ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ	ด้านการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล	

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 ด้านการกระตุ้นปัญญา	 ด้านการใช้รางวลัตามสถานการณ์	 

และด้านการบริหารแบบวางเฉย	สอดคล้องกบังานวิจยัของณรงค์ชยั	 นรสาร	 (2553:	 51)	 ได้ศกึษา

เร่ืองพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอดุรธานี	

จ�าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู	 พบว่า	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยผู้บริหาร 

มีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนด้านการมุ่งการเปลี่ยนแปลง	 ด้านการมุ่งงาน	 

และด้านการมุง่ความสมัพนัธ์	ตามล�าดบั	สว่นครูมีความคดิเหน็วา่พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน

ด้านการมุง่งาน	ด้านการมุง่ความสมัพนัธ์	และการเปลีย่นแปลง	ตามล�าดบั	พบวา่	โดยรวมแตกตา่งกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกัน	 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสิติท่ีระดบั	 .01	 เช่นเดียวกัน	 สอดคล้องกับงานวิจยัของพรเทพ	 ทศันสวุรรณ	

(2553:	 108)	 ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ น�าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	พบวา่	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารอยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล�าดบั 

จากมากไปหาน้อย	ดงันีก้ารมีความคิดริเร่ิมการพฒันาทกัษะทางสงัคมการประสานงาน	การยอมรับ

นบัถือ	การปรับปรุงแก้ไข	 การโน้มน้าวจิตใจ	 และการให้ความช่วยเหลือ	 ตามล�าดบั	 ซึง่แสดงให้เห็น

วา่	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบทบาทท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพฒันา

องค์การไปในทิศทางท่ีให้เกิดการเปลีย่นแปลงไปสูน่วตักรรมท่ีทนัสมยัสง่เสริมให้องค์การมีประสทิธิภาพ	

ผู้น�าต้องมีทกัษะกระบวนการมีวิสยัทศัน์กลยทุธ์	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 สามารถโน้มน้าวจิตใจ 

ในการท�างานร่วมกนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ	เป็นท่ียอมรับและมีความนา่เช่ือถือ	

	 2.	 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	การบริหารงานวิชาการมีระดบัมากทกุด้านโดยเรียง

ล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย	ล�าดบัแรก	 คือ	การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

รองลงมา	 ได้แก่	 การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา	 การวดัผลประเมินผล	 และด�าเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน	การพฒันาสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้	และการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	

ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารงานวิชาการเป็นหวัใจส�าคญัของการบริหารสถานศกึษา	ผู้บริหาร

สถานศึกษาสนับสนุนครูในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูมีสื่อการสอน	 เทคนิคการสอน	 

มีเทคโนโลยีและการประเมินผลท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของนักเรียน	 มีการพัฒนาหลักสูตรและ 

จดัให้มีหลกัสตูรพิเศษท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม	สถานศกึษาจงึสง่เสริมและสนบัสนนุ 

ให้มีการวิจยัเพ่ือน�าผลการวิจยัไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาผู้เรียนพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้	 
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และสนบัสนนุให้ครูศกึษาวิเคราะห์วิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้	และ

น�าผลการวิจยัมาใช้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ	สง่เสริม 

ให้มีการนิเทศ	ก�ากบั	ตดิตามครู		ดงัท่ี	กระทรวงศกึษาธิการ	(2551:	2)	ได้กลา่วถงึการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหา

และพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	 ได้ก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนาสมรรถภาพครูให้มีความเป็นผู้ น�าทางวิชาการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้กระบวนการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับพระราชบัญญัต ิ

การศกึษาแหง่ชาตพิทุธศกัราช	2553	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	 (ฉบบัท่ี	3)	มาตรา	24	 (5)	 ให้สถานศกึษา 

สง่เสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้	มาตรา	30	ให้สถานศกึษาสง่เสริม

ให้ผู้สอนสามารถวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้	มาตรา	67	รัฐต้องสง่เสริมให้มีการวิจยัและพฒันาการผลติ

และการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาโดยมีครูเป็นผู้ปฏิบตัิการท่ีจะค้นหาค�าตอบเพ่ือการแก้ปัญหา

ตอ่ไป	สอดคล้องกบัแนวคิดของรุ่งชชัดาพร	 เวหะชาติ	 (2554:	 113)	 ได้กลา่ววา่	 การวิจยัเป็นวิธีการ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นระบบและระเบียบเป็นแนวคิดท่ีนักวิจัยหันมาสนใจในงานวิจัย	 ใช้งานวิจัย 

เป็นเคร่ืองมือในการท�างาน	 คือต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจนต้องการพัฒนาไปทางไหนอย่างไร	 มี 

องค์ประกอบอะไรบ้าง	 เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบแล้วจึงเขียนรายงานออกมาให้เห็น 

ความเคลื่อนไหวในการท�างาน	 ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง	 ข้อมลูเหลา่นัน้ถ้าเป็นระบบ 

จะเข้าสูก่ระบวนการของการวิจยัและพฒันาได้		การวิจยัมีความจ�าเป็นและมีความส�าคญัตอ่การด�าเนิน

ภารกิจการของสถานศกึษา	ทัง้ภารกิจการจดัการศกึษาและภารกิจด้านการบริหารจดัการหลายประการ 

สอดคล้องกับแนวคิดของจันทรานี	 สงวนนาม	 (2553:	 157)	 ได้กล่าวว่า	 การวิจัยในชัน้เรียนเป็น 

กระบวนการท่ีน่าเช่ือถือและเป็นระบบในการแสวงหาค�าตอบเพราะเป็นการคิดค้นและพัฒนาท่ี

เป็นการแก้ปัญหา	 (problem	 solving)	 ในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงในชัน้เรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

เชิงวิทยาศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายส�าคญัอยู่ท่ีการแสวงหาค�าตอบจากปัญหาและข้อสงสยัของครูเป็น 

การคิดพฒันานวตักรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและการเรียนการสอน	สอดคล้องกับงานวิจยัของ

วนัเผด็จ	 มีชยั	 (2554:	 94)	 ได้ศกึษาเร่ืองภาวะผู้น�าทางวิชาการท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	ผลการวิจยัพบวา่	ผู้บริหารโรงเรียนสงักดัองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	มีภาวะผู้น�าทางวิชาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายด้าน 

พบวา่	อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยตามล�าดบั	ดงันี	้	คือ	ด้านการบริหาร

จดัการหลกัสตูร	 ด้านการบริหารจดัการเรียนการสอน	 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและวฒันธรรม	 

และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้	 ตามล�าดบั	 อนัดบัสดุท้ายคือด้านการนิเทศการศกึษา	ส่วนการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 อยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยตามล�าดบั 

ดงันี	้ ด้านการวดัผลประเมินผลและด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	 รองลงมาคือ	 ด้านการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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ตามล�าดบั	อนัดบัสดุท้ายคือ	ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	สอดคล้องกบังาน

วิจยัของวิเชียร		ยอดจกัร	(2555:	88)	ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารงานวิชาการ	ของสถานศกึษาเอกชน	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี	เขต	1	ผลการวิจยั	พบวา่	1)	การบริหารงาน 

วิชาการของสถานศึกษาเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี	 

เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ด้านการพฒันาหลกัสตูรอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ	รองลงมาคือ	ด้านการวดัผลและประเมินผล	ด้านสื่อการเรียนการสอน	และด้านการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากตามล�าดบั	สอดคล้องกบังานวิจยัของสนธิ	สถาพร	(2558:	

189)	 ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารงานวิชาการท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผู้ เรียนเป็นส�าคญัของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	9	ผลการวิจยั

พบวา่	 1)	การบริหารงานวิชาการอยูร่ะดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายด้าน	 โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	

คือ	 ด้านการจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา	 รองลงมา	 คือ	การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา	และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ	คือ	ด้านการพฒันาแหลง่เรียนรู้สอดคล้องกบังานวิจยั

ของสิริญาพร	มกุดา,	 จิตติรัตน์	 แสงเลิศอทุยั	 และธีรวธุ	 ธาดาตนัติโชค	 (2560:	 109-126)	 ได้ศกึษา

เร่ืองภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	ระดบัการบริหารงาน 

วิชาการในสถานศึกษาอยู่ระดบัมาก	 ทัง้ในภาพรวมและรายด้านโดยเรียงล�าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย	ได้แก่	การบริหารจดัการหลกัสตูรงานด้านการนิเทศการสอน	งานด้านพฒันาสื่อ	นวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศกึษาการจดัการเรียนการสอน	และการวดัผลและประเมินผล	ดงันัน้แสดงให้

เห็นวา่	 การบริหารงานวิชาการเป็นหวัใจหลกัในการบริหารสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 

โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครมีการสง่เสริมการบริหารการศกึษาและการบริหารโรงเรียนโดยพฒันา

หลกัสตูรและจดัให้มีหลกัสตูรพิเศษท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม	สิ่งส�าคญัต้องมีการวิจยั 

เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	 มีการพฒันาหลกัสตูรและการวดัผลประเมินผล	 และ 

ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	สง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้และแหลง่ค้นคว้าท่ีหลากหลาย	สนบัสนนุ 

ให้เกิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความหลากหลายต่อเน่ือง	 ร่วมสร้างประสบการณ์ตรง 

ซึง่เปิดโอกาสให้เดก็ไทยได้เรียนรู้	และปฏิบตัิจริงเพ่ือให้สามารถด�ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมปัจจบุนัได้

	 3.		 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

กลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	 เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย	 คือ	 1)	พฤติกรรมผู้น�าท่ี

เน้นการเปลี่ยนแปลง	และ	2)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สงักัดกรุงเทพมหานคร	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05	 และ

สามารถร่วมกนัท�านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	 

ได้ร้อยละ	 62.90	 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารเป็นผู้ มีบทบาทส�าคญัในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหาร

จ�าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมเป็นผู้น�าเพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการใช้อ�านาจหน้าท่ี	 ซึ่งพฤติกรรม 
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ผู้น�าท่ีแสดงออกมาแต่ละคนแตกต่างกนัไปตามบคุลิก	 โอกาส	และสถานการณ์	พฤติกรรมของผู้น�า 

ท่ีแสดงออกมานัน้เป็นท่ียอมรับ	สามารถโน้มน้าวใจให้บคุลากรท�าหน้าท่ีให้ส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

หรือเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับแนวคิดของนพพงษ์	 บุญจิตราดุลย์	 

(2554:	 95)	 ได้กลา่วถงึหน้าท่ีของผู้น�ามี	 3	ประการ	 ได้แก่	 1)	ผู้ รักษาหรือประสานให้สมาชิกในกลุม่

อยูร่่วมกนั	 (maintenance	of	membership)	จะต้องอยูใ่กล้ชิดกบักลุม่มีความสมัพนัธ์กบัคนในกลุม่

และเป็นท่ียอมรับของคนในกลุม่ท�าให้กลุม่มีความสามคัคีกลมเกลียวกนั	2)	ผู้ปฏิบตัิภารกิจของกลุม่ 

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	(objective	attainment)	จะต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการท�างานด้วย

ความมัน่คงและเข้าใจได้และท�าให้กลุม่ท�างานให้บรรลเุป้าหมาย		3)	ผู้อ�านวยให้เกิดการตดิตอ่สมัพนัธ์

ในกลุม่	(group	interaction	facilitation)	จะปฏิบตังิานในทางท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้เกิดการตดิตอ่ 

สมัพนัธ์และปฏิบตัิกันด้วยดีของสมาชิกในกลุ่ม	 การติดต่อสื่อสารท่ีดีเป็นสิ่งส�าคญัและจ�าเป็นใน 

การช่วยให้หน้าท่ีนีบ้รรลเุป้าหมาย	 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของบงัอร	 สาคลาไคล	 (2550:	 33)	 

กลา่วไว้วา่พฤตกิรรมผู้น�านัน้เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้บริหารแสดงออกอยา่งเหน็ได้ชดัเจนท่ีมีผลตอ่ผู้ ร่วมงาน

ในการปฏิบตังิาน	ท่ีมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกนัและจากการศกึษาพฤตกิรรมผู้น�าพบวา่พฤตกิรรม

ผู้น�านัน้เน้นท่ีพฤติกรรมของผู้น�าท่ีแสดงออกอยา่งถาวร	หรืออาจกลา่วได้วา่	 ผู้น�าท่ีมีประสทิธิผลหรือ

ไม่มีประสิทธิผลนัน้ไม่ได้ต่างกนัท่ีคณุลกัษณะ	 แต่จะต่างกนัท่ีวิธีการปฏิบตัิของผู้น�าท่ีแสดงออกมา

เป็นพฤติกรรมตา่ง	 ๆ	 โดยพฤติกรรมนัน้ถกูสร้างขึน้ภายใต้สถานการณ์ท่ีก�าหนดอย่างตอ่เน่ือง	 ซึง่จะ

หยดุก็ตอ่เม่ือแรงขบัถกูขจดัออกไป	และสอดคล้องกบัแนวความคิดของพรเทพ	ทศันสวุรรณ	 (2553:	

17)	 ได้กล่าวว่า	พฤติกรรมผู้น�าเป็นพลงัท่ีส�าคญัในการท่ีจะน�าองค์การไปสู่การบรรลเุป้าหมายตาม

ท่ีตัง้ไว้พฤติกรรมผู้น�าท�าให้เกิดความพึงพอใจและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงานของสมาชิก

ในองค์การ	พฤติกรรมผู้น�าล้วนมีอิทธิพลต่อบคุคลหรือกลุ่มบคุคลและต่อองค์การในการก�ากบัดแูล

การท�างาน	ผู้น�าจงึเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าและควบคมุกิจกรรมตัง้แตเ่บือ้งต้นขององค์การ	ผู้น�าเป็นปัจจยั

ส�าคญัต่อความส�าเร็จของสถานศึกษาในการปฏิบตัิหน้าท่ีการงานให้บรรลถุึงจดุหมายขององค์การ 

ท่ีก�าหนดไว้ผู้ น�าจึงต้องมีความสามารถในการใช้อ�านาจให้เกิดประสิทธิผล	 มีความสามารถใน 

การชกัจงูใจบคุคลทกุระดบัทกุสถานการณ์	และท่ีส�าคญัผู้น�าต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง	 ๆ	 ได้ดีผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้น�าในองค์การจึงต้องมีความสามารถในการ

แสดงพฤตกิรรมผู้น�าสอดคล้องกบังานวิจยัของบงัอร	สาคลาไคล	(2550:	110)	ได้วิจยัเร่ือง	พฤตกิรรม

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 สงักัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม	ผลการวิจยัพบวา่	พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารด้านผู้กระตุ้น 

และสื่อสารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาสมทุรสงครามโดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูในการท�านายการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมเท่ากบั	 0.909	ค่าประสิทธิภาพในการท�านายเท่ากบั	 0.827	 

ซึง่หมายความวา่ผู้กระตุ้นและผู้สือ่สารสามารถท�านายการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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โดยภาพรวมได้ถงึร้อยละ	82.70	สอดคล้องกบังานวิจยัของสริิญาพร	มกุดา,	 จิตติรัตน์	 แสงเลศิอทุยั 

และธีรวุธ	 ธาดาตันติโชค	 (2560:	 109-126)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศกึษาราชบรีุ	 เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา	 ได้แก่	

การบริหารจัดการ	 การวางแผนงานวิชาการ	 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและการนิเทศ 

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	 โดยร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	 85	 อย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติ	 ท่ีระดบั	 .05	ดงันัน้ผู้บริหารมีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดวิสยัทศัน์	กลยทุธ์	การเป็นผู้น�าท่ี

จะพฒันาองค์การไปยงัเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท่ีสอดคล้องกบัผงัยทุธศาสตร์ด้านท่ี	 7	 เมืองท่ีให้โอกาส 

ทางการศกึษาส�าหรับทกุคนเป็นแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	พ.ศ.	 2560	มหานคร 

แหง่การเรียนรู้การพฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษาของกรุงเทพมหานคร	ด้านการเรียนการสอน

ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้สนบัสนนุครูในการจดัการเรียนการสอน	ครูมีสื่อการสอน	 เทคโนโลยี	 เทคนิค

การสอน	 และการประเมินผลท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของนกัเรียน	 การสนบัสนนุนกัเรียนเสริมสร้าง

ประสบการณ์และค่านิยมให้กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือเด็กท่ีประสบ

ปัญหาด้านการเรียน	สร้างภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับต่อชมุชน	สนบัสนนุให้ครูมีสว่นร่วมในการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงให้ครูเกิดการเรียนรู้ให้ทนัตอ่เหตกุารณ์

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 1.1		 จากผลการวิจัยพบว่า	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านพฤติกรรม 

ผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	 และพฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากนั	 ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษา 

ควรมีพฤติกรรมท่ีให้ความสัมพันธ์ตัวบุคลากรและความส�าคัญกับงานโดยมีความเอาใจใส่ใน 

การปฏิบตังิานให้ประสบผลส�าเร็จและให้ความชว่ยแก้ปัญหาในเร่ืองท่ีมีความขดัแย้งอยา่งสร้างสรรค์	

	 	 1.2		 จากผลการวิจยัพบวา่	การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	 มีคา่เฉลี่ย

อยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพฒันางานวิชาการโดย 

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการให้ชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ

ประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกับสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน	ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมทางเทคนิคทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในชมุชน	ท้องถ่ิน

	 	 1.3		 จากผลการวิจยัพบวา่	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	 ด้านพฤติกรรมผู้น�า 

ท่ีเน้นการเปลีย่นแปลง	และด้านพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ	

ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีพฤติกรรมผู้น�า	 โดยส่งเสริมการท�างาน
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ของบคุลากร	 มีการก�าหนดวิสยัทศัน์	 กลยทุธ์ในการท�างานมีการบริหารงานวิชาการท่ีสอดคล้องกบั 

สถานศกึษาเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานของโรงเรียน 

กลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	ศกึษาด้านพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์

 	 2.2		ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	
สงักดักรุงเทพมหานคร	และศกึษาด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

สรุป
	 พฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
กลุม่กรุงธนเหนือ	 สงักดักรุงเทพมหานคร	 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าพฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือสงักดักรุงเทพมหานคร	 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่การบริหารงานวิชาการ	 มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบั
มากทกุด้าน	และพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
กลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้	1)	พฤตกิรรม
ผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	 และ	 2)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน 
วิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 
งานวิจยันี	้พบวา่	พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลีย่นแปลง	
และพฤติกรรมผู้ ท่ีเน้นงาน	 ท�านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัด
กรุงเทพมหานคร	ได้ร้อยละ	62.90
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