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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร โรงเรียน
ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ 2) แนวทาง  
การสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในกลุมโรงเรียน   
สหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
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และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลีย่ (µ) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก 
 2)  แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนควรจะมีการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี และมีการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนให
เปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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 The purposes of this research were to determine : 1) the academics leadership behaviors of 
adminstrators in Sahakhuruwit School Cluster,  2) the guidelines for supporting academics leadership 
behavior of school administrators.  The population of this study were 6 primary schools in Sahakhuruwit 
School Cluster.  The respondents were 111 school administrators, and teachers in Sahakhuruwit school 
cluster.  The instrument were a questionnaire and interviewing form which formulated from the concept of 
leadership behavior approach of Hallinger and Murphy.  The statistical treatment used frequencies, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 
 The finding  were as follow : 
 1.  The level of academics leadership behaviors of school administrators in Sahakhuruwit School 
Cluster was a high level both in overall and each aspect. 
 2.  The  guidelines  for  supporting  the  academics  leadership  behavior  of  school administrators 
were ; they should determine school mission, teaching and learning process and encouraging the academic 
climate in school for achieving the goal of school curriculum. 
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บทที่  1

บทนํา

ในบรรดาอารยประเทศในโลกที่เจริญแลวทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
หากไดคนหาขอมูลปจจัยพื้นฐานแลว  จะเห็นไดวาการศึกษาเปนปจจัยหลักที่จะนําไปสูความ
เจริญในดานอ่ืน ๆ ทั้งมวล      การศึกษาเทานั้นที่จะชวยใหมนุษยพัฒนาตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ อาคารสิ่งกอสรางทั้งหลายจะมั่นคงแข็งแรง
ก็อยูที่การวางฐานราก   ฉะน้ันการวางรากฐานทางการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอชีวิต   
คนเรา การศึกษาเปนการพัฒนามนุษย มนุษยเปนเหตุปจจัยและผลลัพธที่สําคัญที่สุดของการ
พัฒนาประเทศ1  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงตองดําเนินการอยางดีมีคุณภาพ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม พัฒนาโลก การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก
เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนพ้ืนฐานนําไปสู
การพัฒนาสังคม คนที่ไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม ก็คือคนที่สามารถใชชีวิตไดอยางถูกตอง
ตามทํานองครองธรรม และไดรับสิ่งที่ดีที่เหมาะสมสะทอนออกมาหลายแงมุม2  การพัฒนา
มนุษยตองพัฒนาออกมาในรูปลักษณของความพึงประสงค คนตองมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
สามารถทําไดโดยใหการศึกษาที่ดีและถูกตอง การศึกษาจะชวยใหบุคคลเจริญขึ้นในหลายดาน 
ทั้งรางกายและจิตใจ มีความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ดีขึ้น3  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ความวา   “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น

                                         
1สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แผน

พัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) (กรุงเทพฯ :อรรถพลการพิมพ, 2539), 1.
2มหาวิทยาลัยศิลปากร, “การประกันคุณภาพการศึกษา,”  เอกสารฉบับที่ 3/2539, 1.  

(เอกสารอัดสําเนา)
3อมรวิชช  นาครทรรพ,  ความฝนของแผนดิน,  พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

ตะวันออก จํากัด, 2540), 47.
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ยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคนเปนสําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเปน
เครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันหนา”4

ประเทศไทยมีระบบการจัดการศึกษาที่เปนระบบมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2441 เปนตนมา และมีการพัฒนาจนถึงปจจุบัน5  โดยที่  
รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาล
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและ
การจัดการดานการศึกษา โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง   
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข6  ทั้งน้ีโดยมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนหนวยงาน   
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชน ใหเปนผูที่มีคุณลักษณะดังที่กําหนดไวในจุด     
มุงหมายของแตละระดับและสนองความตองการของสังคม ประเทศชาติ สถานศึกษาจึงเปน  
องคกรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สรางสรรคหลอหลอมใหเยาวชนเจริญเติบโตเปน      
พลเมืองที่มีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและพรอมที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางสันติและมีความสุข7

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกระจายอํานาจการบริหาร 
ออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับกลุมโรงเรียน และในระดับ    
โรงเรียน8  ซึ่งระดับโรงเรียนเปนระดับที่มีความสําคัญที่สุด เพราะระดับโรงเรียนไดนํางาน
นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยเหนือไปปฏิบัติ ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการจัดการ
                                         

4รุง  แกวแดง,  ปฏิวัติการศึกษาไทย,  พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 
2541), 39.

5กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา,  รายงานวิจัยการจัดการศึกษาระดับประถม
มัธยม และอาชีวศึกษาในทศวรรษหนาที่สอดคลองกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2534), 312.

6“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,”  ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 111,
ตอนที่ 74 ก  (19 สิงหาคม 2542) : 3-9.

7กรมวิชาการ, สํานักงานทดสอบทางการศึกษา,  คูมือการพัฒนาโรงเรียนเขาสู
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาวิสัยทัศนในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2539), 1.

8สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, โครงการพัฒนารูปแบบการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2524), 4-5.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3

ศึกษาอยูที่ผลงานของการปฏิบัติในระดับโรงเรียนเปนสําคัญ การบริหารงานในระดับโรงเรียน
นั้นจะมีการรวมกันเปนกลุมซ่ึงในแตละกลุมโรงเรียนจะประกอบดวยโรงเรียน จํานวน 6-7     
โรงเรียนที่อยูในสภาพภูมิศาสตรคลายคลึงกัน

กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทยเปนกลุมโรงเรียนหนึ่งที่อยูในสังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษา อําเภอดําเนินสะดวก มีโรงเรียนรวมทั้งหมด 6 โรงเรียน ไดจัดการบริหารโรงเรียนจน
ประสบความสําเร็จ นอกจากเปนหนาที่ของครูทุกคนแลว ผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนบุคคลที่
สําคัญที่สุดบุคคลหนึ่ง  เพราะการที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะจัดการศึกษาไดดีหรือไมเพียงใด  
ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน หรืออาจกลาวไดวา “ผลการจัดการศึกษาของ
สถาบันใดยอมสะทอนถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถาบันน้ัน”9

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ดวยเหตุที่การศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไดมีการ

กําหนดบทบัญญัติในเร่ืองจัดการศึกษาไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 โดยคาดหวังวาการศึกษาของประชาชนจะเปนเครื่องมือในการสรางสังคมไทย มีการ
ปรับปรุงสิ่งที่บกพรองในอดีตและพัฒนาไปขางหนาไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน10  พรอมกันน้ัน
รัฐบาลก็ไดพยายามจัดใหมีการขยายการศึกษาออกไปอยางกวางขวาง ในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะ   
อยางยิ่งในระดับโรงเรียน ซึ่งสวนใหญมาจากการบริหารการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ของผูบริหาร และอีกสวนหนึ่งมาจากองคประกอบดานตัวนักเรียนเองดวย ดังนั้นบุคลากรทาง
การศึกษาจึงจําเปนตองรวมมือกันรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ พฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน จึงเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหไดขอมูลเพื่อนํามา
พัฒนางานวิชาการไปสูความมีคุณภาพตอไป

                                         
9สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ศูนยสงเสริมเครือขายการวิจัย

การศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,  
รายงานผลการประเมินพฤติกรรมดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
และทําปกเจริญผล, 2542), 1.

10รุง  แกวแดง,  รัฐธรรมนูญกับการศึกษาของชาติ  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2540), 9.
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ฉะน้ันในการจัดการศึกษาผูบริหารจึงตองบริหารงานตามแนวทางของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 254211  ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ตาม
ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและ    
สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ 
ตาง ๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู
และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของ   
รัฐบาลใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ
และใหคุมครองการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกระจายอํานาจการบริหาร  
ออกไปสูระดับโรงเรียน12  ระดับโรงเรียนเปนระดับที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนหนวย   
ปฏิบัติการที่นํางานนโยบายการจัดการศึกษาของทุกระดับไปปฏิบัติ   ความสําเร็จหรือความ     
ลมเหลวในการจัดการศึกษาอยูที่ผลของการปฏิบัติในระดับโรงเรียนเปนสําคัญ ภารกิจของ    
โรงเรียนประถมศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดไว 6 
งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงานบุคคล  3) การบริหารงานธุรการและ  
การเงิน  4) การบริหารงานกิจการนักเรียน  5) การบริหารงานอาคารสถานที่ และ 6) การ
บริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานทั้ง 6 งานนี้ หากพิจารณาตามวัตถุ
ประสงคของการบริหารงานโรงเรียนแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้คือ

1. งานหลัก  เปนงานที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร   
โดยตรง งานจัดการเรียนการสอน หรืองานวิชาการ

                                         
11สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษา,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 41.
12สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  โครงการพัฒนารูปแบบการ

ปรับปรุงคุณภาพการประถมศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2524), 4-5.
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2. งานสนับสนุน เปนงานที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานหลักเปนไปอยางมี     
ประสิทธิภาพ ไดแก งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคาร   
สถานที่ และงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน13

จากหนาที่หลักของโรงเรียนจะเห็นไดวางานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถาน
ศึกษา ซึ่งคํากลาวนี้ไดใหความสําคัญตองานวิชาการเปนลําดับแรก หนาที่ของโรงเรียน คือ การ
ใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ การที่โรงเรียนจะทําหนาที่นี้ไดเปนอยางดีก็ตอเม่ือ  
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับงานวิชาการ โดยมีความรูความเขาใจในขอบเขตของการ
บริหารงานวิชาการเปนอยางดี มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการบริหารงาน  
วิชาการไวดังนี้ เสรี  ลาชโรจน กลาววา งานวิชาการ คือ กิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอน และหลักสูตรซึ่งเปนงานหลักของโรงเรียน14  และ กมล  ธิโสภา ใหความ
หมายไววา การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และ
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ15

นับไดวางานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษาในโรงเรียนไมวาโรงเรียน
นั้นจะเปนโรงเรียนประเภทใดก็ตาม มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มักจะไดรับการพิจารณา
เปนขั้นมูลฐานจากผลงานดานวิชาการเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนเปนหนวยงานทาง
การศึกษามีหนาที่และความรับผิดชอบอยางสําคัญในเรื่องวิชาการและความเจริญเติบโต หรือ
การพัฒนาในดานตาง ๆ ของนักเรียน งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน เปนความสําคัญ
อันดับแรกในการบริหารงานในโรงเรียน

ในการบริหารงานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   
มีผูเกี่ยวของดวยหลายระดับ ไดแก คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ คณะกรรมการ  
การประถมศึกษาจังหวัด คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ คณะกรรมการกลุมโรงเรียน 
และผูบริหารโรงเรียน ซึ่งในบรรดาผูที่เกี่ยวของเหลานี้ ผูบริหารโรงเรียนนับวาเปนผูที่มีความ
สําคัญอยางยิ่งที่จะตองใชความรูความสามารถในการบริหารงาน โดยรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนมากที่สุด อาจกลาวไดวา โรงเรียนดีมีคุณภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการ
                                         

13สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา  (กรุงเทพฯ : อักษรไทย
การพิมพ, 2529), 5.

14เสรี  ลาชโรจน, “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยม,” ใน เอกสารการสอนชุด
การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525), 218.

15กมล ธิโสภา, “การบริหารงานวิชาการ,” ใน เอกสารการสอนชุดการจัดการโรงเรียน
มัธยมศึกษา  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528), 82.
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บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ16  และ สมาน  ลิมปเศวตกุล ไดกลาวสนับสนุนวา  
การบริหารเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียน ที่จะจัดและดําเนินการใหครูหรือบุคลากรอื่น
รวมดําเนินงานใหวัตถุประสงคของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนจะดีหรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับสมรรถภาพการบริหารงานของโรงเรียน
เปนสําคัญ17  นอกจากนี้ สุรพันธ  ยันตทอง ไดกลาวถึงความสําคัญของผูบริหารโรงเรียนวา      
ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอ
งานสวนรวม คุณภาพและลักษณะของผูบริหารโรงเรียน จึงมีความสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพ
ของโรงเรียนและมีผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียนน้ัน ๆ เปนอยางมาก18

ในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง
ก็คือ ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนซ่ึงหมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนมีการ
กระทําหรือทาทีที่แสดงถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการ 
ปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมงานวิชาการใหไดผลดี พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารจะกอใหเกิด
สภาพที่เอ้ือตอการทํางานของครู ชวยใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ครูมีความสนใจและ 
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานอันจะสงผลตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด

ผลงานวิจัยของ ปาจรีย  วัชชวัลคุ พบวาความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญสง
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยทางตรงและทางออม19  อรพร  อุนากรสวัสดิ์    
ก็พบวาภาวะผุนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ    

                                         
16กอ  สวัสดิ์พาณิชย,  เอกสารการประชุมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2521  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2522), 10-12.
17สนาน  ลิมปเศวตกุล,  “สมรรถภาพในการบริหารงานของครูใหญโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2523), 1.

18สุพันธ  ยันตทอง,  การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  (กรุงเทพฯ : สุทธิสาร       
การพิมพ, 2525), 4.

19ปาจรีย  วัชชวัลคุ, “อิทธิพลขององคประกอบดานลักษณะของผูเรียน สภาพ     
แวดลอมทางบานและสภาพแวดลอมทางโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527),      
บทคัดยอ.
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นักเรียนโดยภาพรวม คือ ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู20  นอกจากนี้ อรวรรณ    
แสงศศิธร ศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ พบวา ครูใหญที่มีความเปนผูนําทาง  
วิชาการจะทําใหครูในโรงเรียนสนใจงานวิชาการมากขึ้น สนใจการปฏิบัติการสอนดีขึ้น และ   
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานใหอยูในระดับดี21  จันทรานี  สงวนนาม ศึกษาปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับ
คาวมสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดนระดับจังหวัด พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการมากกวาผูบริหาร     
โรงเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จ22

จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการหรือความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร  
โรงเรียนจะชวยใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ครูมีความสนใจและกระตือรือรนในการปฏิบัติ
งานซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวย ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงสมควรที่
จะศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการเพื่อเสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมความเปน    
ผูนําทางวิชาการใหเกิดขึ้นกับตนเอง

                                         
20อรพร  อุนากรสวัสดิ์,  “ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรม
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธปริญญาครุสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), บทคัดยอ.

21อรวรรณ  แสงศศิธร,  “ความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนตัว ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน ขวัญของครู และความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญกับการปฏิบัติงานดาน
การวัดผลและการประเมินผลของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12”  (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530), 60-61.

22จันทรานี  สงวนนาม,  “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศของ      
โรงเรียนและความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา”      
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533), บทคัดยอ.
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การบริหารงานโรงเรียนน้ัน เปาหมายหลักก็คือ การจัดการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามเปาหมายของหลักสูตรที่ใชงานวิชาการ นับวามีความสําคัญที่สุดเปนหัวใจของการจัดการ
ศึกษาตามที่ มิลเลอร (Miller) ไดกลาววา งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดของโรงเรียน23 โดย
โรงเรียนตองรับผิดชอบที่จะจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรที่ใชให
เกิดประสิทธิภาพ การเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพก็เน่ืองจากภาวะผูนําทางวิชาการของ   
ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งขอคนพบจากการวิจัยครั้งน้ีสามารถใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง
พัฒนาผูบริหารในโรงเรียนใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน และนอกจากนั้นยังใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน
วิชาการของโรงเรียนภายในกลุมสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี อีกดวย

ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จึงจําเปน
ตองมีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนระบบ และผูบริหารควรใหความสนใจ และใหความ
สนับสนุนมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะนอกจากจะเปนการชวยสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนแลว 
ยังสามารถชวยกระตุน และนําแนวทางความคิดใหม ๆ มาสูครูภายในโรงเรียน เปนการสราง  
สัมพันธภาพของการทํางานรวมกันไดดวย

ปญหา

กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งสังกัดสํานักงาน   
การประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชุบรี มีโรงเรียน 6 
โรงเรียน24  จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษามี 5 โรงเรียน และระดับ
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
มี 1 โรงเรียน เทาที่ไดดําเนินงานบริหารมา สรุปปญหาที่ประสบดังน้ีคือ

                                         
23Van Miller,  The Public Administration of American School Systems  (New 

York : The Mc Millan Company, 1965), 175.
24สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,  ขอมูลสถิติการศึกษา ปการศึกษา

2544 (สํารวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2544)  (ราชบุรี : ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี, 2544), อัดสําเนา.
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ดานปริมาณ  ไดแก
1. การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ยังไมครอบคลุมพ้ืนที่ใหบริการ ซึ่งใน  

ปการศึกษา 2545 มีพ้ืนที่ในการใหบริการยังไมครอบคลุมเทาที่ควร ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2545
โรงเรียน / สถานที่ต้ัง หมูที่ รวม หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
อนุบาลดําเนินสะดวก (ตําบลดอนกรวย) 1 1 2 4 แสดงเขต
บานหนองสลิด (ตําบลดอนกรวย) 1 1 บริการทาง
วัดสนามไชย (ตําบลดอนกรวย) 1 1 2 การศึกษา
วัดบัวงาม (ตําบลบัวงาม) 2 2

วัดตาลเรียง (ตําบลบัวงาม) 3 3

วัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178
(ตําบลดอนคลัง)

1 1 2 4

รวม 1 2 2 2 5 1 1 2 16

จากตารางที่ 1  แสดงการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษายังไมครอบคลุมพ้ืนที่  
จากสัญลักษณเสนทึบแสดงเขตบริการทางการศึกษา เด็กกอนประถมศึกษาจะเปนเด็กที่มีอายุ
ครบ 4 ปบริบูรณ ดังรายละเอียดในตาราง โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวกรับผิดชอบเขตบริการ
ในพื้นที่ตําบลดอนกรวย หมู 5, 6, 7, 8, 10 และ 11 เด็กที่มีชื่อตาม ทร.14 ไมมาเขาเรียน หมู 5 
จํานวน 1 คน หมู 8 จํานวน 1 คน และหมู 11 จํานวน 2 คน โรงเรียนบานหนองสลิดรับผิดชอบ
เขตบริการในพื้นที่ตําบลดอนกรวย หมู 2 เด็กที่มีชื่อตาม ทร.14 ไมมาเขาเรียน จํานวน 1 คน 
โรงเรียนวัดสนามไชยรับผิดชอบเขตบริการในพื้นที่ตําบลดอนกรวย หมู 1, 3, 4 และ 9 เด็กที่มี
ชื่อตาม ทร.14 ไมมาเขาเรียน หมู 4 จํานวน 1 คน และหมู 9 จํานวน 1 คน โรงเรียนวัดบัวงาม  
รับผิดชอบเขตบริการในพื้นที่ตําบลบัวงาม หมู 1, 2 และ 3 เด็กที่มีชื่อตาม ทร.14 ไมมาเขา
เรียน หมู 2 จํานวน 2 คน โรงเรียนวัดตาลเรียงรับผิดชอบเขตบริการในพื้นที่ตําบลบัวงาม หมู 
4, 5 และ 6 เด็กที่มีชื่อตาม ทร.14 ไมมาเขาเรียน หมู 6 จํานวน 3 คน และโรงเรียนวัดดอนคลัง
มิตรภาพที่ 178 รับผิดชอบเขตบริการในพื้นที่ หมู 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เด็กที่มีชื่อตาม ทร.14  
ไมมาเขาเรียน หมู 4 จํานวน 1 คน หมู 5 จํานวน 1 คน หมู 6 จํานวน 2 คน รวมทั้งกลุม      
โรงเรียนสหคุรุวิทย จํานวน 16 คน25

                                         
25กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย,  “ขอมูลสารสนเทศ,”  10 มิถุนายน 2545.
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2. การเกณฑเด็กเขาเรียนภาคบังคับไดไมครบตามเปาหมาย  เนื่องมาจากเด็ก 
ยายถิ่นตามผูปกครองไปประกอบอาชีพ แตไมยายทะเบียนบาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเกณฑเด็กเขาเรียนภาคบังคับของกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
ปการศึกษา 2545

โรงเรียน/สถานที่ตั้ง เปาหมาย ผลการเกณฑเด็ก รอยละ
(คน) จํานวนที่เกณฑได จํานวนที่เกณฑไมได ที่ยังเกณฑไมได

อนุบาลดําเนินสะดวก
   (ตําบลดอนกรวย)

135 134 1 0.74

บานหนองสลิด
   (ตําบลดอนกรวย)

37 35 2 5.41

วัดสนามไชย
   (ตําบลดอนกรวย)

62 61 1 1.61

วัดบัวงาม
   (ตําบลบัวงาม)

98 97 1 1.02

วัดตาลเรียง
   (ตําบลบัวงาม)

76 74 2 2.63

วัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178
   (ตําบลดอนคลัง)

94 90 4 4.26

รวม 502 491 11 2.19

จากตารางที่ 2  แสดงการเกณฑเด็กเขาเรียนภาคบังคับ โรงเรียนอนุบาลดําเนิน
สะดวก เปาหมาย 135 คน เขาเกณฑ 134 คน ยังเกณฑไมได 1 คน คิดเปนรอยละที่ยังเกณฑ  
ไมได 0.74 โรงเรียนบานหนองสลิด เปาหมาย 37 คน เขาเกณฑ 35 คน ยังเกณฑไมได 2 คน  
คิดเปนรอยละ 5.41 โรงเรียนวัดสนามไชย เปาหมาย 62 คน เขาเกณฑ 61 คน ยังเกณฑไมได  
1 คน คิดเปนรอยละ 1.61 โรงเรียนวัดบัวงาม เปาหมาย 98 คน เขาเกณฑ 97 คน ยังเกณฑ   
ไมได 1 คน คิดเปนรอยละ 1.02 โรงเรียนวัดตาลเรียง เปาหมาย 76 คน เขาเกณฑ 74 คน      
ยังเกณฑไมได 2 คน คิดเปนรอยละ 2.63 โรงเรียนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 เปาหมาย 94 
คน เขาเกณฑ 90 คน ยังเกณฑไมได 4 คน คิดเปนรอยละ 4.26 รวมทั้งกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย  
เปาหมาย 502 คน เขาเกณฑ 491 คน ยังเกณฑไมได 11 คน คิดเปนรอยละ 2.1926

3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามโครงการขยายโอกาสทางการ
ศึกษายังขาดแคลนอัตรากําลัง ขาดครูที่ตรงตามวุฒิที่ตองการ ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทยมี     
โรงเรียนวัดบัวงาม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพียง    

                                         
26กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย, “ขอมูลสารสนเทศ,”  10 มิถุนายน 2545.
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โรงเรียนเดียว โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาก็ตองอาศัยครู
ประถมศึกษามาสอน เทาที่พบที่ผานมาจะขาดครูสอนภาษาอังกฤษ สอนวิทยาศาสตร ตองใชครู
ที่ไมถนัดมาทําการสอน ผลสัมฤทธิ์ออกมาจึงไมคอยดีนัก ทางราชการควรดูแลในดานนี้ ควร
บรรจุแตงตั้งครูในสาขาวิชาที่ตองการไปทําการสอน จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

นอกจากนั้นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะตองมีอุปกรณประกอบการสอน
การเรียนที่ชัดเจน เพ่ือทําใหเขาใจในบทเรียนไดงายขึ้น ขาดโรงฝกงานและเครื่องมือที่ใชในการ
สอนการเรียนทั้งในวิชาแกนและวิชาเลือก เม่ือไมมีโรงฝกงานก็ตองใชหองเรียน ทําใหหองเรียน
ไมเพียงพอ และขนาดหองเรียนก็เปนขนาดของเด็กประถมศึกษา พอมาใชกับนักเรียนมัธยม
ศึกษา นักเรียนตัวโต หองเรียนจึงดูเล็กไป โรงเรียนจึงตองแกปญหาอยูตลอดเวลาตองพยายาม
สรางความพรอมใหได เพ่ือจะไดจัดการเรียนการสอนไปสูเปาหมาย ดวยเหตุดังกลาวนักเรียนจะ
ยายไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ทําใหปริมาณจํานวนนักเรียนนอยลง 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจึงตองพัฒนาปรับเปลี่ยนปฏิรูป
การศึกษาใหมีระบบ ใหเปนที่ยอมรับจึงจะเปนประโยชนสําหรับโรงเรียน

4. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ในปการศึกษา 2545 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในกลุมโรงเรียน       

สหคุรุวทิยคอนขางสูง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
ปการศึกษา 2545

โรงเรียน/สถานที่ตั้ง นักเรียน นักเรียนออกกลางคัน
ทั้งหมด จํานวนคน รอยละของการออกกลางคัน

อนุบาลดําเนินสะดวก
   (ตําบลดอนกรวย)

785 6 0.76

บานหนองสลิด
   (ตําบลดอนกรวย)

136 4 2.94

วัดสนามไชย
   (ตําบลดอนกรวย)

324 5 1.54

วัดบัวงาม
   (ตําบลบัวงาม)

549 6 1.09

วัดตาลเรียง
   (ตําบลบัวงาม)

392 3 0.77

วัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178
   (ตําบลดอนคลัง)

513 4 0.78

รวม 2,700 28 1.04

ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ  กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
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จากตารางที่ 3 แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดําเนิน
สะดวก นักเรียนทั้งหมด 785 คน นักเรียนออกกลางคัน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.76 โรงเรียนบาน   
หนองสลิด นักเรียนทั้งหมด 137 คน นักเรียนออกกลางคัน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.94 โรงเรียน
วัดสนามไชย นักเรียนทั้งหมด 324 คน นักเรียนออกกลางคัน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.54      
โรงเรียนวัดบัวงาม นักเรียนทั้งหมด 549 คน นักเรียนออกกลางคัน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.09 
โรงเรียนวัดตาลเรียง นักเรียนทั้งหมด 392 คน นักเรียนออกกลางคัน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
โรงเรียนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 นักเรียนทั้งหมด 513 คน นักเรียนออกกลางคัน 4 คน     
คิดเปนรอยละ 0.78 รวมนักเรียนทั้งหมดในกลุมสหคุรุวิทย 2,700 คน นักเรียนออกกลางคันรวม 
28 คน คิดเปนรอยละ 1.0427

5. นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน
จากการสํารวจของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทยเกี่ยวกับการขาดแคลน

อาหารกลางวัน พบวา มีเด็กนักเรียนจํานวนมาก ขาดแคลนอาหารกลางวัน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันของกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
ปการศึกษา 2545

โรงเรียน/สถานที่ตั้ง นักเรียน นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน
ทั้งหมด จํานวนคน รอยละ

อนุบาลดําเนินสะดวก
   (ตําบลดอนกรวย)

785 115 14.65

บานหนองสลิด
   (ตําบลดอนกรวย)

137 45 32.85

วัดสนามไชย
   (ตําบลดอนกรวย)

324 71 21.91

วัดบัวงาม
   (ตําบลบัวงาม)

549 99 18.03

วัดตาลเรียง
   (ตําบลบัวงาม)

392 48 12.24

วัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178
   (ตําบลดอนคลัง)

513 62 12.09

รวม 2,700 440 16.30

ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ  กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย

                                         
27กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย, “ขอมูลสารสนเทศ,”  10 มิถุนายน 2545.
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จากตารางที่ 4  แสดงนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลดําเนิน
สะดวก นักเรียนทั้งหมด 785 คน นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 115 คน คิดเปนรอยละ 
14.65 โรงเรียนบานหนองสลิด นักเรียนทั้งหมด 137 คน นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 45 
คน คิดเปนรอยละ 32.85 โรงเรียนวัดสนามไชย นักเรียนทั้งหมด 324 คน นักเรียนขาดแคลน
อาหารกลางวัน 71 คน คิดเปนรอยละ 21.91 โรงเรียนวัดบัวงาม นักเรียนทั้งหมด 549 คน    
นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 99 คน คิดเปนรอยละ 18.03 โรงเรียนวัดตาลเรียง นักเรียน
ทั้งหมด 392 คน นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.24 โรงเรียน    
วัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 นักเรียนทั้งหมด 513 คน นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 62 คน 
คิดเปนรอยละ 12.09 รวมนักเรียนทั้งหมดในกลุมสหคุรุวิทย 2,700 คน นักเรียนขาดแคลน
อาหารกลางวันรวม 440 คน คิดเปนรอยละ 16.3028

ดานคุณภาพ  จากการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุมสหคุรุวิทย ในป   
การศึกษา 2545 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุมประสบการณและบางวิชาต่ํากวา       
เปาหมาย ดังรายละเอียดในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
ภายในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ปการศึกษา 2545

โรงเรียน/สถานที่ตั้ง

เป
าห

มา
ยข

อง
กล

ุมโ
รง
เรีย

น

คา
เฉ
ลี่ย

 ป
.1

คา
เฉ
ลี่ย

 ป
.2

คา
เฉ
ลี่ย

 ป
.3

คา
เฉ
ลี่ย

 ป
.4

คา
เฉ
ลี่ย

 ป
.5

คา
เฉ
ลี่ย

 ป
.6

คา
เฉ
ลี่ย

ทั้ง
โรง

เรีย
น หมายเหตุ

อนุบาลดําเนินสะดวก
   (ตําบลดอนกรวย)

75.00 80.56 76.27 70.96 69.91 64.30 71.60 72.19

บานหนองสลิด (ตําบลดอนกรวย) 75.00 74.59 76.18 75.16 75.87 75.35 75.60 75.45

วัดสนามไชย (ตําบลดอนกรวย) 75.00 77.09 71.20 73.99 71.90 71.27 70.84 72.71

วัดบัวงาม (ตําบลบัวงาม) 75.00 78.10 70.55 75.29 74.26 72.04 73.09 73.88

วัดตาลเรียง (ตําบลบัวงาม) 75.00 78.06 72.17 74.78 74.00 72.14 72.16 73.88

วัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178
   (ตําบลดอนคลัง)

75.00 74.83 72.10 73.59 73.35 71.84 72.97 73.11

ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ  กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย

                                         
28กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย, “ขอมูลสารสนเทศ,”  10 มิถุนายน 2545.
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จากตารางที่ 5  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ปการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก     
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ของกลุม 75.00 คาเฉลี่ย ป.1  80.56 คาเฉลี่ย ป.2  76.27 คาเฉลี่ย ป.3 
70.96 คาเฉลี่ย ป.4  69.91  คาเฉลี่ย ป.5  64.35  คาเฉลี่ย ป.6  71.06  คาเฉลี่ยทั้งโรงเรียน 
72.19 โรงเรียนบานหนองสลิด เปาหมายผลสัมฤทธิ์ของกลุม 75.00 คาเฉลี่ย ป.1  74.59       
คาเฉลี่ย ป.2  76.18 คาเฉลี่ย ป.3 75.16 คาเฉลี่ย ป.4  75.83  คาเฉลี่ย ป.5  75.68  คาเฉลี่ย 
ป.6  75.60  คาเฉลี่ยทั้งโรงเรียน 75.45 โรงเรียนวัดสนามชัย เปาหมายผลสัมฤทธิ์ของกลุม 
75.00 คาเฉลี่ย ป.1  77.09 คาเฉลี่ย ป.2  71.20 คาเฉลี่ย ป.3 73.99 คาเฉลี่ย ป.4  71.91      
คาเฉลี่ย ป.5  71.27  คาเฉลี่ย ป.6  70.84  คาเฉลี่ยทั้งโรงเรียน 72.71 โรงเรียนวัดบัวงาม     
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ของกลุม 75.00 คาเฉลี่ย ป.1  78.01 คาเฉลี่ย ป.2  70.55 คาเฉลี่ย ป.3 
75.29 คาเฉลี่ย ป.4  74.26  คาเฉลี่ย ป.5  72.04  คาเฉลี่ย ป.6  73.29  คาเฉลี่ยทั้งโรงเรียน 
73.88 โรงเรียนวัดตาลเรียง เปาหมายผลสัมฤทธิ์ของกลุม 75.00 คาเฉลี่ย ป.1  78.06 คาเฉลี่ย 
ป.2  72.17   คาเฉลี่ย ป.3 74.78   คาเฉลี่ย ป.4  74.00    คาเฉลี่ย ป.5  72.14    คาเฉลี่ย ป.6 
72.16  คาเฉลี่ยทั้งโรงเรียน 73.88 โรงเรียนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 เปาหมายผลสัมฤทธิ์
ของกลุม 75.00 คาเฉลี่ย ป.1  74.83 คาเฉลี่ย ป.2  72.10 คาเฉลี่ย ป.3 73.59 คาเฉลี่ย ป.4  
73.35  คาเฉลี่ย ป.5  71.84  คาเฉลี่ย ป.6  72.97  คาเฉลี่ยทั้งโรงเรียน 73.1129

ตารางที่ 6 แสดงเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่1–3 โรงเรียนวัดบัวงาม ปการศึกษา 2545 ในวิชาบังคับแกน
วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรี

ผลสัมฤทธิ์ (รอยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

วิชา ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

บังคับแกน
ภาษาไทย 70.00 71.92 70.00 74.90 65.00 64.39 65.00 64.02 65.00 63.77 66.00 67.71

สังคมศึกษา 72.00 74.00 75.00 76.88 72.00 73.07 70.00 73.12 70.00 73.50 73.00 73.23

พลานามัย 70.00 67.12 70.00 73.36 70.00 70.54 70.00 64.96 70.00 74.74 70.00 69.29

ศิลปศึกษา 70.00 71.62 72.00 75.48 76.0 78.90 70.0 72.58 72.00 73.83 75.00 78.07

วิทยาศาสตร 60.00 61.14 60.00 56.0 60.00 58.00 60.00 56.71 60.00 56.97 60.00 58.00

คณิตศาสตร 50.00 46.16 55.00 50.16 50.00 49.53 50.00 47.79 50.00 53.82 55.00 52.04

                                         
29กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย, “ขอมูลสารสนเทศ,”  10 มิถุนายน 2545.
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ตารางที่ 6 (ตอ)

ผลสัมฤทธิ์ (รอยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

วิชา ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

เป
าห

มา
ย

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

บังคับเลือก
สังคมศึกษา 70.00 74.00 72.00 75.00 73.00 76.00 75.00 75.42 75.00 78.00 75.00 74.00

สุขศึกษา 65.00 68.32 65.00 68.58 70.00 76.82 65.00 64.40 65.00 67.15 65.00 68.14

พลศึกษา 65.00 65.92 70.00 74.10 70.00 70.86 60.00 63.18 65.00 72.74 75.00 79.64

งานบาน งานเกษตร
โครงการอาหาร

65.00 66.26 70.00 70.35 72.00 74.64 65.00 62.49 70.00 72.95 75.00 80.25

เลือกเสรี
ภาษาอังกฤษ 60.00 62.50 63.00 64.80 65.00 57.54 65.00 61.06 65.00 66.82 65.00 62.54

พระพุทธศาสนา 60.00 59.46 60.00 59.05 60.00 57.61 60.00 57.37 65.00 80.15 70.00 74.86

งานชางผลิต
เครื่องดื่ม

- - 70.00 70.48 - - - - - - - -

งานออกแบบ - - - - - - 60.00 61.69 65.00 74.40 - -

คอมพิวเตอร 60.00 72.39 65.00 60.26 62.00 65.57 65.00 75.32 65.00 71.76 70.00 75.68

การปลูกไมประดับ 65.00 67.29 - - - - - - - - - -

คณิตศาสตร - - - - 50.00 49.53 - - - - 55.00 52.04

ที่มา :  ขอมูลสารสนเทศ  กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย

จากตารางที่ 6  แสดงเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1  ม.2 
และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1, 2 ของโรงเรียนวัดบัวงาม ปการศึกษา 2545 ในวิชาบังคับแกน วิชา
บังคับเลือก วิชาเลือกเสรี วิชาบังคับแกน แสดงเฉพาะวิชาที่เปนปญหาสําหรับนักเรียนมากที่สุด  
ภาคเรียนที่ 1 ม.1 วิชาคณิตศาสตร เปาหมายรอยละ 50 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 46.16  ม.2        
เปาหมายรอยละ 55 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 50.16  ม.3 เปาหมายรอยละ 50 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 
49.53  ภาคเรียนที่ 2 ม.1 เปาหมายรอยละ 50 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 47.79  ม.2 เปาหมายรอยละ 
50 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 53.82  ม.3 เปาหมายรอยละ 55 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 52.04  ภาคเรียนที่ 1 
ม.1 วิชาวิทยาศาสตร เปาหมายรอยละ 60 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 61.14  ม.2 เปาหมายรอยละ 60 
ผลสัมฤทธิ์รอยละ 56.00  ม.3 เปาหมายรอยละ 60 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 58.00  ภาคเรียนที่ 2 ม.1 
เปาหมายรอยละ 60 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 56.71  ม.2 เปาหมายรอยละ 60 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 
59.97  ม.3 เปาหมายรอยละ 60 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 58.00   วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ม.1 
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วิชาภาษาอังกฤษ เปาหมายรอยละ 60 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 62.50  ม.2 เปาหมายรอยละ 63     
ผลสัมฤทธิ์รอยละ 64.80  ม.3 เปาหมายรอยละ 65 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 57.74  ภาคเรียนที่ 2 ม.1 
เปาหมายรอยละ 65 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 61.06  ม.2 เปาหมายรอยละ 65 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 
66.82  ม.3 เปาหมายรอยละ 65 ผลสัมฤทธิ์รอยละ 52.5430

จากสภาพความเปนมาของปญหาที่กลาวมาปจจัยหน่ึงที่จะผลักดันใหปญหาเหลานี้
ไดรับการแกไขใหดีขึ้นคือ ตัวผูบริหาร เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการ
ใชพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของตนในการพัฒนาภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาและใชกระบวนการในการบริหาร เพ่ือเปนการ   
สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหครูสามารถปฏิบัติภารกิจการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะสง
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ       
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา แนวทางใน
การสงเสริมและพัฒนาผูบริหารในกลุมสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
ดําเนินสะดวก

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดัง    

ตอไปน้ี
1. เพ่ือทราบระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนใน

กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
2. เพ่ือทราบแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ         

ผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและขาราชการครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียน     
สหคุรุวิทย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ขอคําถามของการวิจัย
เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามไวดังนี้
1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับใด
2. แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและขาราชการครูเปนอยางไร

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การบริหารการศึกษาในโรงเรียนเปนกระบวนการที่สามารถดําเนินการไดในรูปแบบ

เชิงระบบอันประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ        

                                         
30กลุมสหคุรุวิทย, “ขอมูลสารสนเทศ,”  10 มิถุนายน 2545.
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ผลผลิต (output)31  ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) อันไดแก สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม และสภาพทางภูมิศาสตร เปนตน ที่เขามามีบทบาทตอคุณภาพทางการ
ศึกษา สําหรับปจจัยนําเขาในระบบการศึกษา คือ บุคลากร นโยบาย งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
สําหรับปจจัยนําเขาเหลานี้ตองเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการตาง ๆ ขององคกร เชน การ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยเหนือและเปาหมายของ  
หลักสูตร และการจัดการนิเทศการศึกษาเพื่อใหมีผลผลิตที่มีคุณภาพ กลาวคือ นักเรียนมี      
คุณลักษณะที่พึงประสงคและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการปรับปรุง ดังแผนภูมิที่ 1

สภาวะแวดลอม (context)
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางภูมิศาสตร

ตัวปอน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)
ความประสงคของการศึกษา
- นโยบายการจัดการศึกษา - กระบวนการบริหาร - คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
- จุดหมายของการศึกษาบุคลากร   นักเรียน
- ผูบริหารโรงเรียน - การจัดการเรียนการสอน
- ครูและลูกจาง - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
- นักเรียน - การนิเทศ   นักเรียน
งบประมาณ
- งบประมาณแผนดิน
- เงินนอกงบประมาณแผนดินพัสดุ
- อาคารสถานที่
- วัสดุอุปกรณ

ขอมูลยอนกลับ (Feed Back)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Social Psychology of Organization,
2nd ed.  (New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
        :  สุนันทา  เลาหนันท,  การพัฒนาองคการ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 39.

                                         
31Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Social Psychology of Organization,    

2nd ed.  (New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
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ขอบเขตของการวิจัย
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตของการวิจัย 

ไวดังนี้
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ในปการ
ศึกษา  2545

2. ตัวแปรที่นํามาใชในการศึกษา คือ
2.1 องคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ของ ฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบใหญ 
และจําแนกเปน 11 องคประกอบยอย ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

1.  การกําหนดภารกิจของโรงเรียน
    1.1  การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
    1.2  การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน

2.  การจัดการดานการเรียนการสอน
    2.1  การนิเทศและประเมินผลดานการสอน
    2.2  การประสานงานดานการใชหลักสูตร
    2.3  การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน

3.  การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
    3.1  การควบคุมการใชเวลาในการสอน
    3.2  การเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด
    3.3  การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู
    3.4  การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
    3.5  การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ
    3.6  การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา  :  Phillip Hallinger and Joseph Murphy,  “Assessing The Instructional Management
Behavior of Principals,”  The Elementary School Journal  86, 2 (November 1985) : 217-
244.
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ขอตกลงเบื้องตน
การบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ภายใต      
พ้ืนฐานเดียวกันทั้ง นโยบาย หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ การประเมินพฤติกรรมการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนนั้นจะประเมินจากความคิดเห็นของขาราชการครูและ  
ผูบริหารในโรงเรียน กอนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งไดจาก
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมในภาพรวม และมิไดทําการสังเกตเปนรายบุคคล 
ดังนั้นขอมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนบาง

นิยามศัพทเฉพาะ

เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีตรงกัน จึงไดนิยาม    
ความหมายไวดังนี้

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน หมายถึงพฤติกรรม 
การกระทํา ทาทีที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของ     
โรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมวิชาการใหไดผลดี ไดแก 1) การกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน 2) การจัดการดานการเรียนการสอน และ 3) การเสริมสรางบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน

ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการ     
การประถมศึกษาแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการโรงเรียน และ   
ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม 
โรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย หมายถึง โรงเรียนที่รวมตัวกันทางสภาพภูมิศาสตร และ
ไดประสานงานวางแผนบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาภายใตการบริหารงานของสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบ
ดวยโรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก โรงเรียนบานหนองสลิด โรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนวัด
บัวงาม โรงเรียนวัดตาลเรียง และโรงเรียนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ      
ผูบริหารโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี เพ่ือเปนแนวสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น ใหเปนไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใชโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) และมี  
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ และครูสายผูสอนเปนผูใหขอมูล การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบดวย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย จึง

กําหนดรายละเอียดและวิธีการศึกษาครั้งนี้ออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ
เปนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตามความเปนจริงดานการ

บริหารงานทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พรอมทั้งศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งทางตรงและทางออมจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางงานวิจัย
จากอาจารยที่ปรึกษา รับขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ และนํา
เสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงรางงานวิจัยตอไป

ข้ันตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย
           เปนขั้นตอนดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยจัดทําเครื่องมือและนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไป
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จากโรงเรียนตาง ๆ รวม 6 โรงเรียน ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดวยตนเอง แลวนําขอมูล
ที่เก็บรวบรวมไดมาทําการทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการ
วิเคราะหขอมูล
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ข้ันตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย
              ภายหลังจากการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล ไดทํารายงานผลการ
วิจัยนําเสนออาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองตามหลักวิชาและปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ แลว
จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติผลการศึกษาตอไป

ระเบียบวิธีวิจัย

              เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการ
วิจัย ประชากรตัวอยาง และขนาดของตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี

แผนแบบการวิจัย
            ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการ
วิจัยในลักษณะของตัวอยางกลุมเดียว ตรวจสอบตามสภาพจริงโดยไมมีการทดลอง (the one
short, non-experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้

                                      O

   S                                 X

                       S  หมายถึง  ประชากรที่ศึกษา
   O หมายถึง  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาตามตัวแปร
   X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา

ประชากร
ประชากรที่เปนเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษาในกลุม

โรงเรียนสหคุรุวิทย  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผูใหขอมูล
ไดแก ขาราชการครูทั้งหมด รวม 111 คน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ฝายบริหาร ไดแก   
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 5 คน และผูชวยฝายวิชาการ จํานวน 5 คน รวม 10 คน  และกลุมที่ 2
ฝายปฏิบัติการสอน ไดแก ขาราชการครูที่ทําหนาที่สอน รวม 101 คน
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สําหรับผูใหขอมูลการสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปน    
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกลุมโรงเรียนสหครุวิทย ประกอบดวย ผูบริหาร ผูชวย
ผูบริหารฝายวิชาการ และขาราชการครู จากโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม
ผูใหขอมูลทั้งสิ้น 9 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
              ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางานในโรงเรียนที่
ดํารงตําแหนง
              2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ไดศึกษาในเรื่องตอไปน้ี

2.1 การกําหนดภารกิจของโรงเรียน หมายถึง การกําหนดกรอบหรือขอบเขต
ของงาน พรอมทั้งเปาหมายดานวิชาการที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ และสรางความเขาใจในงาน
และเปาหมายเหลานั้นใหบุคลากรในโรงเรียน จําแนกเปน 2 พฤติกรรม ดังนี้

2.1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมการกําหนด
เปาหมายดานวิชาการที่โรงเรียนตองรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมกัน
โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสาร
เปาหมายดานวิชาการที่กําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดทราบโดยทั่วกัน

2.2 การจัดการดานการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการที่ผูบริหารใชในการ
ทํางานรวมกับครูอันเกี่ยวของกับการดูแล การสงเสริม และการสนับสนุนการสอนของครู การ
เรียนของนักเรียน จําแนกเปน 3 พฤติกรรม ดังนี้

2.1.1 การนิเทศและประเมินผลดานการสอน หมายถึง พฤติกรรมการให
ความชวยเหลือ และสนับสนุนครูในดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการควบคุมใน
หองเรียน และการใหขอมูลยอนกลับแกครู

2.1.2 ประสานงานดานการใชหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมการประสาน
งานกับครูในดานการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล

2.1.3 ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมการทํางาน
รวมกับครูเกี่ยวกับการดูแลความกาวหนาทางดานการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54

2.3 การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การสราง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนในดานตัวครู นักเรียน และการเรียนการสอน รวมถึง
มาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียน จําแนกเปน 6 พฤติกรรม ดังนี้

2.3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน หมายถึง พฤติกรรมการ
ระมัดระวังความสูญเปลาของการใชเวลาในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

2.3.2 การเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด หมายถึง พฤติกรรม
การปฏิสัมพันธระหวางผูบริหาร ครู และนักเรียน เพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดีและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค

2.3.3 การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู หมายถึง พฤติกรรมการสรางแรงจูงใจให
กับครูเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก การใหรางวัล การยอมรับการทํางานของครู
การประกาศเกียรติคุณ เปนตน

2.3.4 การสงเสริมใหการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมและใหโอกาสครูในการพัฒนาอาชีพ

2.3.5 การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมการ
กําหนดมาตรฐานดานวิชาการที่ชัดเจน และสามารถจงูใจใหเกิดความหวังในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน

2.3.6 การจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมการให
การเสริมแรงเพ่ือสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูแกนักเรียน ไดแก การใหรางวัล การให
เกียรติยกยองในที่ประชุม การประกาศชมเชยผลการเรียนใหผูปกครองทราบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
              เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ

ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน จํานวน 5 ขอ มีลักษณะ
เปนแบบตัวเลือกที่กําหนดใหตอบไวให (forced choice)

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร  
โรงเรียน โดยผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามของ อรพร  อุนากรสวัสดิ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิด
ของ ฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) โดยมีขอคําถาม 70 ขอ
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1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน
1.1 การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน จํานวน 6 ขอ
1.2 การสื่อสารเปาประสงคของโรงเรียน จํานวน 6 ขอ

2. การจัดการดานการเรียนการสอน
2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน จํานวน 11 ขอ
2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร จํานวน 7 ขอ
2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน จํานวน 8 ขอ

3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน จํานวน 5 ขอ
3.2 การรักษาภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน จํานวน 5 ขอ
3.3 การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู จํานวน 4 ขอ
3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 9 ขอ
3.5 การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ จํานวน 5 ขอ
3.6 การจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู จํานวน 4 ขอ

ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามเกณฑ
ของไลเคิรท (Likert’s rating scale) โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ
ซึ่งมีความหมายดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัตินอย       มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาก        มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยใหผูรับการสัมภาษณแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย

การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูวิจัยไดปรับปรุงเคร่ืองมือของการวิจัยครั้งน้ีจากแบบสอบถามของ อรพร  

อุนากรสวัสดิ์ ซึ่งไดใชแนวคิดของ ฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) เพ่ือให   
สอดคลองกับหนวยงานที่ผูวิจัยทําการศึกษาภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
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ขั้นที่ 2 นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน (reliability) กับขาราชการครู จํานวน 
30 คน จากขาราชการครูโรงเรียนวัดบานไร สังกัดกลุมโรงเรียนบานไร-แพงพวย สังกัด     
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชุบรี ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.89

การเก็บรวบรวมขอมูล
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามจุดประสงค ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลจาก
ตัวอยางโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   เพ่ือทํา
หนังสือขอความรวมมือถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะหใหออกหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยไปยังโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน     
สหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพ่ือรวบรวมขอมูล

2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยที่ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ออกให เพ่ือไปขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน 5 คน ผูชวย
ฝายวิชาการ 5 คน ขาราชการครู 101 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน

3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน   ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย     
ตนเอง

4. เก็บรวบรวมขอมูลจากจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน จํานวน 111 ฉบับ เปน
ของผูบริหาร 5 ฉบับ ผูชวยฝายวิชาการ 5 ฉบับ ครูผูสอน 101 ฉบับ จากนั้นนําผลที่ไดมา
วิเคราะห

5. สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ
แนวคิดของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย จํานวน 3 คน ผูชวยฝายวิชาการ 3 คน 
ขาราชการครู 3 คน จากโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 โรงเรียน แลวนําผลการสัมภาษณมา
วิเคราะห

การจัดกระทําขอมูล
      เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเรียบรอยแลว ผูวิจัยจัดกระทํากับขอมูลที่รวบรวม
ไดตามลําดับดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ จํานวน 
111 ฉบับ แบงเปน ผูบริหาร 5 ฉบับ ผูชวยฝายวิชาการ 5 ฉบับ ขาราชการครู 101 ฉบับ

2. ตรวจสอบแบบสอบถามตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับแบบสอบถามแตละชุด
3. จัดทําตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพ่ือกรอกคะแนนใหสอดคลองกับ 

แผนการวิเคราะหและระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช
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4. นําขอมูลไปหาคาทางสถิติประกอบดวย ความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (µ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

5. สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนผูนําทางวิชาการที่ไดจาก
แบบสัมภาษณและวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการจัดกระทําขอมูลและเลือก

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลน้ันไดดําเนินการตามระเบียบทางสถิติ โดยมีการดําเนินงานเปน
ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การลงรหัสและบันทึกขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา
บันทึกลงในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS

ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลแบงขอมูลออกเปน 2 กลุม คือ
2.1 ขอมูลทั่วไปเปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลใช

ความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ) ทั้งน้ีในการวิเคราะหผูวิจัยไดกําหนดคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใด แสดงวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนเปนแบบน้ัน โดยผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ เบสท
(Best) ดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
   โรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
   โรงเรียนอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
   โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
   โรงเรียนอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
   โรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด

สําหรับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทาง
สงเสริมความเปนผูนําทางวิชาการ ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)
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สรุป

วิจัยครั้งน้ี จัดทําขึ้นเพื่อคนหาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารใน
กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดวย
การศึกษาเพื่อหาคําตอบจากขอคําถามในการวิจัย คือ ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทาง       
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับใด และแนวทางการสงเสริมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี เปนอยางไร  ผูใหขอมูลประกอบดวย ครูและผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียน 
สหครุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี จํานวน 111 คน จาก  โรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้     
เปนแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงจากแบบสอบถามของ  อรพร อุนากรสวัสดิ์ ตามแนวคิดของ  
ฮอลลิงเกอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy) และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่ผูวิจัย
สรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (µ)     
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลที่เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซึ่งขอมูลที่ไดในสวนที่
เปนแบบสอบถามไดรับกลับคืนมารอยละ 100 ขอมูลที่ไดรับกลับคืนมาไดนํามาวิเคราะหโดยจัด
เปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ตอนที่ 3 แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจง 

ความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 7
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จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมเปนเพศหญิง 69 คน คิดเปน
รอยละ 62.20 มีอายุระหวาง 46 ปขึ้นไป 82 คน คิดเปนรอยละ 73.90 มีการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรีมากที่สุด 99 คน คิดเปนรอยละ 89.20 ในเรื่องตําแหนงหนาที่ครูปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนมากที่สุด 101 คน คิดเปนรอยละ 91.00 สําหรับประสบการณทํางานในตําแหนง     
พบวา ผูที่ทํางาน 26 ปขึ้นไป มากที่สุด 60 คน คิดเปนรอยละ 54.06 และทํางาน 11-15 ป    
นอยที่สุด 2 คน คิดเปนรอยละ 1.80

ตอนที่ 2 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ในการวิเเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัย

ไดแบงการวิเคราะหดังนี้
2.1 การวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการในภาพรวม
2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการในรายองคประกอบยอย

2.1 การวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการในภาพรวม

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียน
สหคุรุวิทย ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ และครูผูสอน มีราย
ละเอียดตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ดาน พฤติกรรมความเปนผูนํา
ฝายบริหาร

N = 10
ฝายปฏิบัติการสอน

N = 101
ภาพรวม
N = 111

ทางวิชาการ µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ
1. การกําหนดเปาหมายของ

โรงเรียน
4.17 0.48 มาก 4.01 0.79 มาก 4.03 0.77 มาก

2. การสื่อสารเปาหมายของ
โรงเรียน

4.07 0.71 มาก 3.96 0.77 มาก 3.97 0.76 มาก

3. การนิเทศและประเมินผล
ดานการสอน

3.94 0.71 มาก 3.81 0.85 มาก 3.82 0.83 มาก

4. การประสานงานดานการใช
หลักสูตร

4.40 0.56 มาก 4.08 0.79 มาก 4.11 0.78 มาก

5. การตรวจสอบความกาวหนา
ของนักเรียน

4.18 0.63 มาก 3.82 0.82 มาก 3.85 0.81 มาก

6. การควบคุมการใชเวลา
ในการสอน

3.98 1.69 มาก 3.84 0.83 มาก 3.85 0.85 มาก
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ตารางที่ 8 (ตอ)

ดาน พฤติกรรมความเปนผูนํา
ฝายบริหาร

N = 10
ฝายปฏิบัติการสอน

N = 101
ภาพรวม
N = 111

ทางวิชาการ µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ
7. การเอาใจใสดูแลครูและ

นักเรียนอยางใกลชิด
4.34 0.67 มาก 3.94 0.85 มาก 3.97 0.84 มาก

8. การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู 4.13 0.62 มาก 3.91 0.96 มาก 3.93 0.93 มาก
9. การสงเสริมใหมีการพัฒนา

วิชาชีพ
4.42 0.45 มาก 4.11 0.67 มาก 4.14 0.66 มาก

10. การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพ
การเรียนรู

4.23 0.59 มาก 4.08 0.82 มาก 4.10 0.80 มาก

เฉลี่ยรวม 4.19 0.51 มาก 3.94 0.75 มาก 3.97 0.73 มาก

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูที่ 3.97 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.73 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบจะพบวา
ทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.82 ถึง 4.14 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.66 ถึง 0.93 ในขณะที่ความเห็นของผูบริหาร ผูชวย   
ผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมคาวมเปนผูนําทางวิชาการอยู
ในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และเม่ือพิจารณาใน
รายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปนผูนําทาง      
วิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

                2.2  การวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการในราย
องคประกอบยอย

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียน
สหคุรุวิทย ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ และ   
ขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี ไดนําเสนอขอมูลในตารางที่ 9 – 19
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ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

กําหนดเปาหมายของ
โรงเรียน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

1. พัฒนาเปาหมายของ
โรงเรียนเพื่อการปรับปรุง
การปฏิบัติงานดานวิชาการ
ของโรงเรียนทุกระดับชั้น

4.30 0.95 มาก 4.12 0.84 มาก 4.14 0.85 มาก

2. กําหนดเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียนที่
สอดคลองกับเวลา

4.30 0.67 มาก 4.05 0.88 มาก 4.07 0.86 มาก

3. กําหนดเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียนโดยให
อยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการวิชาการ

4.30 0.67 มาก 4.12 0.85 มาก 4.14 0.84 มาก

4. ประเมินความตองการของ
ครูโดยใชแบบสอบถาม
เพื่อใหคณะกรรมการนํา
ไปใชในการพัฒนาเปาหมาย
ดานวิชาการ

3.80 0.42 มาก 3.75 1.00 มาก 3.76 0.96 มาก

5. ใชขอมูลดานผลการเรียน
ของนักเรียนในการพัฒนา
เปาหมายดานวิชาการของ
โรงเรียน

4.30 0.48 มาก 4.09 0.80 มาก 4.11 0.76 มาก

6. พัฒนาเปาหมายใหงายตอ
การนําไปใชเปนจุดประสงค
ในการจัดการเรียนการสอน

4.00 0.67 มาก 3.96 0.89 มาก 3.96 0.87 มาก

เฉลี่ยรวม 4.16 0.48 มาก 4.01 0.79 มาก 4.03 0.77 มาก

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูที่ 
4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.77 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบจะ
พบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.76 ถึง 4.14 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.76 ถึง 0.96 ในขณะที่ความเห็นของผูบริหาร    
ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมความเปนผูนําทาง  
วิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และเม่ือ
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พิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

สําหรับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดานการสื่อสารเปาหมาย
ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ และ  
ขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ไดแสดงขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

ส่ือสารเปาหมาย
ของโรงเรียน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

7. ประชุมชี้แจงเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียนใหครู
อาจารย และนักเรียนทราบ

4.30 0.82 มาก 4.14 0.82 มาก 4.15 0.82 มาก

8. พบปะครูเพื่อพูดคุยอยาง
ไมเปนทางการใหครูทราบ
แนวปฏิบัติหรือเปาหมาย
ดานวิชาการของโรงเรียน

4.00 0.94 มาก 3.91 0.93 มาก 3.92 0.93 มาก

9. จัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของครู
อาจารยในการพัฒนา
เกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ของโรงเรียน

4.20 0.92 มาก 3.94 0.90 มาก 3.96 0.90 มาก

10. ส่ือสารใหบุคลากรทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เชน
ครู อาจารย นักเรียน และ
ผูปกครองรับทราบแนว
ปฏิบัติหรือเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียน

4.10 0.88 มาก 3.99 0.92 มาก 4.00 0.91 มาก

11. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูใหเปนไป
ตามเปาหมายทางดาน
วิชาการของโรงเรียน

4.30 0.67 มาก 3.96 0.89 มาก 3.99 0.88 มาก

12. จัดทําโปสเตอรหรือปาย
ประกาศที่แสดงใหเห็นถึง
การใหความสําคัญแกงาน
ดานวิชาการของโรงเรียน

3.50 0.71 มาก 3.82 0.94 มาก 3.79 0.93 มาก

เฉลี่ยรวม 4.07 0.71 มาก 3.96 0.77 มาก 3.97 0.76 มาก
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูที่ 
3.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.76 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบจะ
พบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง2.49 ถึง 4.15 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.82 ถึง 0.93 ในขณะที่ความเห็นของผูบริหาร        
ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมความเปนผูนําทาง   
วิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และเม่ือ
พิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการนิเทศและ
ประเมินผลดานการสอน พบวาอยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของของผูบริหารโรงเรียน ดานการนิเทศและประเมินผล
 ดานการสอนของโรงเรียน

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

นิเทศและประเมินผล
ดานการสอน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

13. ผูบริหารสังเกตการสอน
เปนประจํา เพื่อนําไปพัฒนา
ดานการสอน

3.70 1.20 มาก 3.79 1.03 มาก 3.78 1.05 มาก

14. ควบคุมดูแลใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูสอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียน

4.10 0.74 มาก 4.07 0.85 มาก 4.07 0.84 มาก

15. ผูบริหารจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางคณะครูดวยกัน
เพื่อชวยใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

4.00 0.67 มาก 3.91 0.98 มาก 3.92 0.95 มาก

16. ใชผลงานของนักเรียนใน
การประเมินผลการสอน
ของครู

3.90 0.74 มาก 3.82 1.00 มาก 3.83 0.98 มาก
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ตารางที่ 11 (ตอ)

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

นิเทศและประเมินผล
ดานการสอน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

17. ประเมินการสอนของครูให
เปนไปตามเปาหมายของ
โรงเรียน

4.30 0.82 มาก 4.00 0.91 มาก 4.03 0.90 มาก

18. ชี้ใหเห็นถึงจุดเดนในการ
สอนของครูเม่ือมีการประชุม
หลังสังเกตการสอน

3.90 0.88 มาก 3.76 1.01 มาก 3.77 1.00 มาก

19. บันทึกสวนที่เปนจุดเดนใน
ดานการสอนของครูหลัง
สังเกตการสอน

4.00 0.82 มาก 3.72 1.00 มาก 3.75 0.99 มาก

20. ชี้ใหเห็นถึงจุดออนในดาน
การสอนของครูหลังสังเกต
การสอนเพื่อจะไดระดม
สมองเพื่อปรับกระบวน
การสอน

3.70 1.06 มาก 3.65 0.96 มาก 3.66 0.97 มาก

21. ชี้ใหเห็นถึงจุดออนในดาน
การสอนของครูหลังการ
ประเมินการสอน

3.50 0.92 มาก 3.55 1.01 มาก 3.58 1.00 มาก

22. รายงานขอมูลยอนกลับแก
ครูดานการทํางานของ
นักเรียนหลังการสังเกต
การสอน

3.90 0.57 มาก 3.72 0.95 มาก 3.74 0.92 มาก

23. บันทึกเพื่อประเมินการจัด
การเรียนการสอนของครูวา
สอดคลองกับเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียนหรือไม

4.00 0.94 มาก 3.86 0.91 มาก 3.87 0.91 มาก

เฉลี่ยรวม 3.94 0.71 มาก 3.81 0.85 มาก 3.81 0.83 มาก

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน ตามความ      
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) 
อยูที่ 3.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.83 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
จะพบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.58 ถึง 
4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.84 ถึง 1.05 ในขณะที่ความเห็นของ        
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมคาวมเปนผูนํา
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ทางวิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และ
เม่ือพิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการประสานงาน
การใชหลักสูตร พบวาอยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการประสานงานดานการใช
 หลักสูตรของโรงเรียน

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

ประสานงานดาน
การใชหลักสูตร

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

24. กําหนดตัวบุคคลในการ
ประสานงานดานหลักสูตร
ในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจน เชน ผูบริหาร
ผูชวยบริหารฝายวิชาการ
หรือหัวหนาหมวดวิชา
เปนตน

4.50 0.71 มาก 4.24 0.86 มาก 4.26 0.85 มาก

25. กําหนดเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียน
สอดคลองกับจุดหมาย
ของหลักสูตร

4.50 0.71 มาก 4.20 0.87 มาก 4.23 0.86 มาก

26. ใชขอมูลดานผลการเรียน
ของนักเรียนประกอบการ
ตัดสินใจในการนําหลักสูตร
ไปใช

4.40 0.70 มาก 3.99 0.65 มาก 4.03 0.85 มาก

27. จัดกิจกรรมนักเรียนให
สอดคลองและสงเสริมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร

4.40 0.52 มาก 4.13 0.82 มาก 4.15 0.80 มาก

28. กํากับดูแลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได
สอดคลองกับจุดหมายของ
หลักสูตร

4.40 0.52 มาก 4.00 0.69 มาก 4.04 0.87 มาก
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ตารางที่ 12 (ตอ)

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

ประสานงานดาน
การใชหลักสูตร

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

29. สรางแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามจุดประสงคของ
แตละกลุมประสบการณ

4.20 0.79 มาก 3.93 0.84 มาก 3.95 0.84 มาก

30. เปดโอกาสใหครูมีสวนรวม
ในการคัดเลือกสื่อการเรียน
การสอนใหตรงตามหลักสูตร

4.40 0.70 มาก 4.05 0.99 มาก 4.08 0.97 มาก

เฉลี่ยรวม 4.40 0.56 มาก 4.08 0.79 มาก 4.10 0.78 มาก

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูที่ 
4.10 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.78 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบจะ
พบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.95 ถึง 4.26 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.80 ถึง 0.97 ในขณะที่ความเห็นของผูบริหาร     
ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมความเปนผูนําทาง   
วิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และเม่ือ
พิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการตรวจสอบความ
กาวหนาของนักเรียน พบวาอยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการตรวจสอบความกาวหนา
 ของนักเรียน

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนําของ
ผูบริหารดานการตรวจสอบ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

ความกาวหนาของ
นักเรียน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

31. พบครูเปนรายบุคคลเพื่อ
ปรึกษาเกี่ยวกับความ
กาวหนาดานการเรียนของ
นักเรียน

4.20 0.79 มาก 3.68 1.02 มาก 3.73 1.01 มาก

32. วิเคราะหแบบทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบจุดเดนจุดดอยทาง
ดานการเรียนของนักเรียน

4.10 0.74 มาก 3.60 0.99 มาก 3.65 0.98 มาก

33. ใชผลการทดสอบเพื่อการ
ประเมินความกาวหนาตาม
เปาหมายดานวิชาการของ
นักเรียน

4.20 0.79 มาก 3.73 0.93 มาก 3.77 0.92 มาก

34. แจงผลการทดสอบแตละครั้ง
ใหนักเรียนทราบอยาง
รวดเร็ว

4.40 0.70 มาก 3.94 0.85 มาก 3.98 0.84 มาก

35. แจงผลความกาวหนาทาง
การเรียนของนักเรียนใหครู
อาจารยทราบเปนลายลักษณ
อักษร

4.00 0.82 มาก 3.89 0.90 มาก 3.94 0.89 มาก

36. แจงผลการประเมินดาน
วิชาการของโรงเรียนให
นักเรียนทราบ

4.40 0.70 มาก 3.96 0.89 มาก 4.00 0.88 มาก

37. ใชผลจากการทดสอบเพื่อจัด
โครงการสอนพิเศษให
เหมาะสมกับนักเรียน เชน
การสอนซอมและการสอน
เสริม

4.30 0.67 มาก 3.98 0.84 มาก 4.01 0.83 มาก

38. เปดโอกาสใหนักเรียนได
เลือกแผนการเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ

3.80 0.79 มาก 3.74 0.97 มาก 3.75 0.95 มาก

เฉลี่ยรวม 4.18 0.63 มาก 3.82 0.82 มาก 3.85 0.81 มาก
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จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการตรวจสอบความกาวหนาตอนักเรียน ตามความ    
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) 
อยูที่ 3.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.81 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
จะพบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.73 ถึง 
4.01 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.83 ถึง 1.01 ในขณะที่ความเห็นของ        
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และ
เม่ือพิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการควบคุมการใช
เวลาในการสอน พบวาอยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 14

ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการและ
 ขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

ควบคุมการใชเวลา
ในการสอน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

39. ในขณะที่มีการเรียนการ
สอนโรงเรียนมีนโยบายไม
ควรใชเครื่องขยายเสียง
รบกวนสมาธินักเรียน

3.70 1.25 มาก 3.51 1.20 มาก 3.53 1.20 มาก

40. ในขณะทําการาสอนไมควร
เรียกนักเรียนเขาพบ

4.00 1.33 มาก 3.77 1.02 มาก 3.79 1.05 มาก

41. โรงเรียนมีแนวทางแกไข
นักเรียนที่ขาดเรียนโดย
ไมมีเหตุผล

3.80 1.62 มาก 3.68 1.16 มาก 3.69 1.20 มาก

42. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึง
ขอเสียของการมาเรียนสาย
หรือขาดเรียน

4.30 1.06 มาก 4.25 0.85 มาก 4.25 0.87 มาก

43. ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อดูวา
ครูไดใหเวลากับนักเรียน
อยางเต็มที่

4.10 0.88 มาก 3.99 0.96 มาก 4.00 0.95 มาก

เฉลี่ยรวม 3.98 1.09 มาก 3.84 0.83 มาก 3.85 0.85 มาก
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จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดรนการควบคุมการใชเวลาในการสอน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูที่ 
0.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.85 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบจะ
พบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.53 ถึง 4.00 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.87 ถึง 1.20 ในขณะที่ความเห็นของผูบริหาร    
ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมความเปนผูนําทาง     
วิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และเม่ือ
พิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการรักษาภาพ
ลักษณที่ดีของโรงเรียน พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งไดแสดงขอมูลขอยอยในตารางที่ 15

ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
  ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการรักษาภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

รักษาภาพลักษณ
ที่ดีของโรงเรียน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

44. จัดเวลาใหนักเรียนและครู
ไดมีโอกาสพูดคุยปรึกษา
หารือกันในชวงเวลาพักหรือ
ชวงนอกเวลาเรียน

4.30 0.95 มาก 3.75 1.06 มาก 3.80 1.06 มาก

45. เยี่ยมชั้นเรียนเพื่อจะไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางครูกับ
นักเรียนเกี่ยวกับปญหา
ตาง ๆ

4.10 0.88 มาก 3.81 1.00 มาก 3.84 0.99 มาก

46. ใหความสําคัญและมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ทั้งในและนอก
หลักสูตร

4.50 0.53 มาก 4.00 0.88 มาก 4.05 0.87 มาก
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ตารางที่ 15 (ตอ)

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

รักษาภาพลักษณ
ที่ดีของโรงเรียน

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

47. จัดครูสอนแทนหรือใหชวย
ดูแลชั้นเรียนในกรณีครูไม
มาปฏิบัติหนาที่

4.40 0.70 มาก 4.08 0.91 มาก 4.11 0.90 มาก

48. จัดสอนซอมเสริมหรือจัด
กิจกรรมในลักษณะตาง ๆ
ที่เปนการสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถของ
นักเรียน

4.40 0.70 มาก 4.06 0.90 มาก 4.09 0.89 มาก

เฉลี่ยรวม 4.34 0.67 มาก 3.94 0.85 มาก 3.97 0.84 มาก

จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการรักษาภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน ตามความ       
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) 
อยูที่ 3.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.84 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
จะพบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.80 ถึง 
4.11 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.87 ถึง 1.06 ในขณะที่ความเห็นของ        
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมคาวมเปนผูนํา
ทางวิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และ
เม่ือพิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจ
ใหกับครู พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งขอมูลในขอยอยไดนําเสนอในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการจัด

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

ใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ
49. ประกาศเชิดชูเกียรติคุณของ

ครูที่ปฏิบัติงานดีเดนดวย
การแจงในที่ประชุมหรือ
ลงขาวในวารสารของ
โรงเรียน

3.90 0.88 มาก 3.90 1.07 มาก 3.90 1.05 มาก

50. สงเสริมใหครู-อาจารย
แตละคนไดแสดงความ
สามารถและทักษะของตน
ไดอยางเต็มตามศักยภาพ

4.20 0.63 มาก 4.03 1.04 มาก 4.05 1.01 มาก

51. บันทึกเกียรติคุณของครูที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือ
มีความสามารถเปนพิเศษ
ดวยการมอบเกียรติคุณบัตร
ดวยใหขวัญกําลังใจเปน
กรณีพิเศษ

4.10 0.57 มาก 3.79 1.05 มาก 3.82 1.02 มาก

52. ตอบแทนครูที่มีความ
สามารถพิเศษดวยการให
ความกาวหนาในวิชาชีพ
เชน การใหความดี
ความชอบ ใหโอกาสไป
ศึกษาอบรม

4.30 0.95 มาก 3.93 1.00 มาก 3.96 1.00 มาก

เฉลี่ยรวม 4.13 0.62 มาก 3.91 0.96 มาก 3.93 0.93 มาก

จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ตามความคิดเห็นของ      
ผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูที่ 3.92 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.93 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบจะพบวา
ทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.82 ถึง 4.05 และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 1.00 ถึง 1.05 ในขณะที่ความเห็นของผูบริหาร ผูชวย   
ผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมคาวมเปนผูนําทางวิชาการอยู
ในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และเม่ือพิจารณาใน
รายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปนผูนําทาง      
วิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน
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พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาวิชาชีพ พบวาอยูในระดับมาก โดยมีขอมูลในขอยอยดังรายละเอียดในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการ

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

สงเสริมใหมีการ
พัฒนาวิชาชีพ

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

53. แจงขาวสารในการสงเสริม
การพัฒนาวิชาชีพใหครูได
ทราบ เชน การจัดอบรม
การสัมมนา ฯลฯ

4.30 1.25 มาก 4.26 0.80 มาก 4.26 0.84 มาก

54. จัดกิจกรรมบริการที่
สอดคลองกับเปาหมายทาง
วิชาการของโรงเรียนใหกับ
ครู

4.50 0.71 มาก 4.04 0.93 มาก 4.08 0.92 มาก

55. ใหโอกาสและสนับสนุนครู
เขารับการอบรมทาง
วิชาการที่สอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียน

4.70 0.48 มาก 4.28 0.76 มาก 4.32 0.75 มาก

56. เผยแพรความรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียน
การสอนใหแกครูเปนประจํา

4.40 0.84 มาก 4.10 0.88 มาก 4.13 0.88 มาก

57. สงเสริมและสนับสนุนใหครู
นําทักษะตาง ๆ ที่ไดรับ
จากการฝกอบรมมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน

4.70 0.48 มาก 4.14 0.84 มาก 4.19 0.83 มาก

58. จัดใหมีการฝกใชส่ือการสอน
ที่เหมาะสมเพื่อชวยให
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ในการเรียน

4.30 0.82 มาก 3.92 0.88 มาก 3.95 0.88 มาก

59. ในการประชุมครูอาจจะเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูเกี่ยวกับการสอนตอ
ในบางครั้ง

3.60 1.26 มาก 3.36 1.13 มาก 3.38 1.14 มาก

60. มีเวลาใหครูเพื่อปรึกษา
หารือเกี่ยวกับปญหาดวย
การเรียนการสอน

4.40 0.70 มาก 3.85 1.00 มาก 3.90 0.99 มาก

61. การมีสวนรวมประชุมทาง
วิชาการของโรงเรียน

4.40 0.52 มาก 4.15 0.88 มาก 4.17 0.85 มาก

เฉลี่ยรวม 4.37 0.53 มาก 4.10 0.78 มาก 4.02 0.77 มาก
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จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูที่ 
4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.77 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบจะ
พบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.90 ถึง 4.32 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.83 ถึง 1.14 สวนในเรื่องการประชุมครูอาจจะ
เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเกี่ยวกับการสอนตอในบางครั้ง มีคาเฉลี่ย (µ) อยูในระดับ
ปานกลาง แตมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูในระดับมาก ในขณะที่ความคิดเห็นของ     
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารกับความคิดเห็นของขาราชการครู ตอพฤติกรรมความเปนผูนําทาง  
วิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม เปนสวนใหญ โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็ก
นอย และเม่ือพิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการพัฒนาและสราง
มาตรฐานดานวิชาการ พบวาอยูในระดับมาก โดยมีขอมูลในแตละขอยอยดังรายละเอียดใน    
ตารางที่ 18

ตารางที่ 18  แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
  ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐาน
  ดานวิชาการ

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนําของ
ผูบริหารดานการพัฒนา

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

และสรางมาตรฐาน
ดานวิชาการ

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

62. กําหนดเกณฑมาตรฐาน
ของนักเรียนตามแนวของ
มาตรฐานของผูเรียน

4.10 0.74 มาก 3.86 0.68 มาก 3.88 0.68 มาก

63. สงเสริมใหครูเขาสอนตรง
เวลาและสอนเต็มเวลา

4.70 0.48 มาก 4.39 0.79 มาก 4.41 0.77 มาก

64. กําหนดประกาศเกณฑ
ตาง ๆ ทางดานวิชาการให
นักเรียนในแตละระดับชั้น
ไดทราบ

4.20 0.63 มาก 3.93 0.84 มาก 3.95 0.82 มาก
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ตารางที่ 18 (ตอ)

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนําของ
ผูบริหารดานการพัฒนา

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

และสรางมาตรฐาน
ดานวิชาการ

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

65. กําหนดมาตรฐานดานการ
เรียนในแตละระดับชั้น

4.60 0.52 มาก 4.17 0.79 มาก 4.21 0.78 มาก

66. สนับสนุนครูใหปฏิบัติตาม
นโยบายหรือเปาหมาย
ดานวิชาการของโรงเรียน

4.50 0.53 มาก 4.20 0.79 มาก 4.23 0.77 มาก

เฉลี่ยรวม 4.42 0.45 มาก 4.11 0.67 มาก 4.14 0.66 มาก

จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ ตามความ  
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) 
อยูที่ 4.14 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.66 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
จะพบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.88 ถึง 
4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.68 ถึง 0.82 ในขณะที่ความเห็นของ        
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมคาวมเปนผูนํา
ทางวิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และ
เม่ือพิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการจัดใหมีสิ่ง       
สงเสริมสภาพการเรียนรู พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งมีขอมูลในแตละขอยอยดังรายละเอียดใน   
ตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาระดับพฤติกรรมความเปน
 ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพ
 การเรียนรู

ดาน
พฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบริหารดานการจัด

ฝายบริหาร
N = 10

ฝายปฏิบัติการสอน
N = 101

ภาพรวม
N = 111

ใหมีส่ิงสงเสริมสภาพ
การเรียนรู

µ1 σ1 ระดับ µ2 σ2 ระดับ µ σ ระดับ

67. ยกยองนักเรียนที่มีผลงาน
ทางวิชาการดีเดน โดยการ
ประกาศเกียรติคุณ หรือลง
ในวารสารของโรงเรียน

4.40 0.84 มาก 4.17 0.90 มาก 4.19 0.89 มาก

68. ประกาศเกียรติคุณของ
นักเรียนที่มีผลงานดาน
วิชาการหรือมีพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนดีเดนในที่ประชุม
นักเรียน

4.50 0.71 มาก 4.18 0.82 มาก 4.21 0.81 มาก

69. ประกาศยกยองนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
หรือนักเรียนที่พัฒนาตนเอง
ดวยการใหเขาพบพรอม
ดวยผลงานของนักเรียน

4.00 0.82 มาก 3.96 1.01 มาก 3.96 0.99 มาก

70. ประสานงานผูปกครองให
ทราบถึงพัฒนาการดาน
การเรียนของนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ

4.00 0.67 มาก 4.03 0.96 มาก 4.03 0.94 มาก

เฉลี่ยรวม 4.42 0.45 มาก 4.08 0.82 มาก 4.10 0.80 มาก

จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู ตามความ      
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (µ) 
อยูที่ 4.10 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 0.80 และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
จะพบวาทุกองคประกอบอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย (µ) อยูระหวาง 3.96 ถึง 
4.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) อยูระหวาง 0.81 ถึง 0.99 ในขณะที่ความเห็นของ         
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ กับความเห็นของขาราชการครูตอพฤติกรรมคาวมเปนผูนํา
ทางวิชาการอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยกลุมผูบริหารจะมีคาเฉลี่ย (µ1) สูงกวาเล็กนอย และ
เม่ือพิจารณาในรายองคประกอบยอยทั้งสองกลุมมีคาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมากดวยเชนกัน
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ตอนที่ 3 แนวทางการสงเสริมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ในกลุม
โรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
จากการสัมภาษณผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ และครูในโรงเรียนที่มี       

คาเฉลี่ยของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการสูงสุดใน 3 ลําดับแรกโรงเรียนละ 3 คน รวม    
ผูใหการสัมภาษณทั้งสิ้น 9 คน และไดขอสรุปดังนี้

1. ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ผูบริหารควรจะมีการกําหนดเปาหมายของ   
โรงเรียนใหชัดเจน มีการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนใหขาราชการครูทุกคนทราบ ควรมีการ
ประสานสัมพันธใหทุกคนไดมีสวนรวม

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารควรใหความสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอน ควรเนนการนิเทศและประเมินผลดานการสอน ควรมีการตรวจสอบความกาวหนาของ      
นักเรียน และตรวจสอบความกาวหนาของโรงเรียน

3. ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ผูบริหารควรจะมีการ   
ควบคุม กํากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ควรมีการกระตุนครูให
สํานึกในภารกิจของตนเอง ควรจะอํานวยความสะดวกในการสอนของครูใหพรอม สงเสริม
พัฒนาครูเปนระยะ ๆ มีการจูงใจใหครูรักการสอนมากขึ้น โดยการใหขวัญกําลังใจที่ดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี   และเพื่อทราบแนวทางการสงเสริมความเปนผูนําทางวิชาการของ         
ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ และ      
ขาราชการครู ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลไดปรับปรุงจากแบบ    
สอบถามของ อรพร  อุนากรสวัสดิ์  ซึ่งไดพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ ฮอลลิงเกอร และเมอรฟ 
(Hallinger and Murphy) โดยผูวิจัยใชโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชุบรี จํานวน 6 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห ผูใหขอมูล
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 5 คน ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ 5 คน ครูสายผูสอน 101 คน 
รวม 111 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย 
(µ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)

สรุปผลการวิจัย

ผลของการวิจัยเรื่องพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนผูนํา
กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
สรุปผลการวิจัยดังน้ี

1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน      กลุมโรงเรียน  
สหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยูในระดับ
มาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน

2. แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ในแตละดาน สรุปไดดังนี้

2.1 ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน    จะตองมีการรวมกันวิเคราะหเกณฑ
ชี้วัดของผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยาง 
ตอเน่ืองและจริงจัง จะตองมีการประชุมครู และบุคลากรเปนประจําเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และจะตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน และเปนเปาหมายที่ทุกคนมี
สวนรวม
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2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารและครูควรจะไดมีการนิเทศรวมกัน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย     ควรจะประเมินผลการเรียนของนักเรียนวาจัดการเรียน
การสอนไดตามเปาหมายหรือไม  ควรสงเสริมใหครูมีการประเมินผลกอนเรียน-หลังเรียนอยาง     
สม่ําเสมอ และควรจะมีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและใชหลักสูตรที่โรงเรียนไดกําหนดขึ้น

2.3 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ผูบริหารจะตองมีการ 
ควบคุม ดูแลการใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งดูแลวาผูสอนมีการจัดเวลาเรียน   
สัมพันธกับเนื้อหาของหลักสูตรหรือไม จะตองกวดขันใหครูไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ควรจะมี
การสงเสริมสภาพการเรียนรู เชน การจัดกิจกรรมมอบรางวัลใหกับนักเรียนเรียนดี การแขงขัน
ทางวิชาการ เปนตน ควรจะมีการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการในองครวม ควรจะมีการสงเสริม
การเรียนรู เชน หองสมุด มุมหนังสือ เปนตน ควรจะตองมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางใกลชิด
และควรจะตองมีการดูแลครู โดยการสงเสริมดานขวัญกําลังใจที่เปนรูปธรรม

การอภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 

กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยูใน
ระดับมาก ทั้งในภาพรวมและเปนรายดาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเห็นวาการ
บริหารงานวิชาการนั้นเปนงานสําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิบัติ ซึ่งเม่ือพิจารณาการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจะเห็นวาองคประกอบของพฤติกรรมการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกองคประกอบ กลาวคือ ผูบริหารไดมีการ
ปฏิบัติในเร่ืองของการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน การ
นิเทศติดตามผลดานการสอน การประสานงานดานการใชหลักสูตร การตรวจสอบความกาวหนา
ของนักเรียน การควบคุมการใชเวลาในการสอน การเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด 
การจัดใหมีสื่อจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพ
การเรียนรู ฉะน้ันจึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมิธ และคณะ (Smith and others) ที่กลาววา งาน      
วิชาการเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียน เปนเสมือนหัวใจของโรงเรียน งานวิชาการเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสติปญญา ความรู ความ
สามารถของผูเรียน ดังน้ันการบริหารวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่จะ
ตองใหความสนใจและใชเวลาใหมากกวางานอื่น ๆ ซึ่งจากแนวคิดของสมิธ และคณะ (Smith 
and others) นั้น ยังเสนอตอไปอีกวา ในดานการใชเวลาในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนจะตองจัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการไวเปนอันดับแรก    จากงานอื่น ๆ  ของ     
ผูบริหาร โดยจะตองจัดเวลาไวประมาณรอยละ 40 ของงานทั้งหมด นอกจากนี้การใหความ
สําคัญกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
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การประถมศึกษาแหงชาติไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับการใชเวลาใน
การบริหารงานวิชาการประมาณรอยละ 35 ของเวลาทั้งหมด นอกจากนี้การที่ผลการวิจัยครั้งนี้
พบวาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก นอกจากเหตุผล 
ดังกลาวขางตนแลว ยังสอดคลองกับ สิริวรรณ  จันทรพิมล ที่กลาววา งานวิชาการเปนงานที่
สําคัญที่สุดของโรงเรียน และเปนงานหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน รวมถึงการพัฒนา การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี      
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ เดวิส และ   
โทมัส (Davis and Thomas) ที่กลาววา ผูนําทางวิชาการมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมดาน
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหองเรียนของครู ซึ่ง ฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger 
and Murphy) ไดเนนวา พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียน มีการจัดการดานการเรียนการสอน และการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน นอกจากเหตุผลที่กลาวแลว ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  
สมมาตร  แกวลาย ที่พบวาการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดตรัง อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สายทิพย        
ระดมกิจ ที่พบวาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิคในเขตสังฆมณฑลราชบุรี 
ที่พบวาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรอนงค  ระงับพิศษ ที่พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สายทิพย  ระดมกิจ ที่พบวาพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับ
มากดวยเชนกัน

2. จากการวิจัยที่พบวาแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทาง      
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนน้ัน จะตองมีการกําหนดภารกิจของโรงเรียนโดยผูบริหารจะตองมี
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจน มีการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนใหทุกคนทราบ 
มีการประสานสัมพันธใหทุกคนไดมีสวนรวม สวนในดานการจัดการเรียนการสอนนั้นผูบริหาร
ควรจะใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ควรเนนการนิเทศและการประเมินผลดานการ
สอน ควรมีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนและโรงเรียน และดานการสงเสริม          
บรรยากาศของโรงเรียน ผูบริหารควรจะมีการควบคุมติดตามกํากับดูแลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ควรมีการกระตุนใหครูสํานึกในภารกิจของตนเอง ควรจะอํานวย
ความสะดวกในการสอนของครูใหพรอม ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเปนระยะ ๆ มีการจูงใจ
ใหครูรักการสอนมากขึ้น โดยการใหขวัญและกําลังใจที่ดีแกบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจากขอ     
คนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดของ เซอรจิโอวานี และคณะ (Sergiovanni and others) ที่กลาววา 
ในการบริหารงานวิชาการนั้นผูบริหารจะตองมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคในการบริหาร
งานวิชาการ จะตองจัดทําโครงการ จัดใหมีการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนอยาง   
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สม่ําเสมอ และจะตองสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับ วิจิตร  ศรีสะอาน ที่กลาววาการบริหารงานวิชาการนั้นผูบริหารจะตองมีการ
พัฒนาจุดมุงหมาย เปาหมายและนโยบายของโรงเรียน เพ่ือใหไดแนวทางในการสอน มีการจัด
วางตัวบุคคลเพื่อใหสามารถทําหนาที่ไดบรรลุจุดมุงหมายการศึกษาของโรงเรียน การจัดสรร
เวลาและสถานที่เพ่ือประโยชนในการสอน ผูบริหารจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณและสถานที่เพ่ือให
ไดประโยชนของการศึกษาสูงสุด มีการสงเสริมการเรียนการสอนเพื่อใหการสอนบรรลุเปาหมาย 
มีการจัดโปรแกรมการอบรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน มีการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือประโยชนทางการศึกษา และประการสุดทายผูบริหารจะตองมีการ
ประเมินผลความตองการของโรงเรียน นอกจากนี้ในแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปน    
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนนั้น ทรัสตี (Trusty) กลาววา การที่จะเปนผูนําทาง      
วิชาการที่ดีนั้นจะตองมีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของ
โรงเรียน สงเสริมใหครูนําเอาเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียนไปปฏิบัติ จะ
ตองมีการสรางความเชื่อม่ันวากิจกรรมของโรงเรียนและหองเรียนสอดคลองกับเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของโรงเรียน จะตองมีการปฏิบัติงานรวมกับคณะครู จะตองติดตอสื่อสารกับครู    
จะตองมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียน จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
อยางยุติธรรม นอกจากนี้สอดคลองกับแนวคิดของ บรูคโอเวอร (Brookover) ที่ไดเสนอวา      
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนน้ัน จะตองมุงเนนดานผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ มีการคาดหวังในตัวนักเรียนสูง มีการสังเกตการสอนและใหคําปรึกษาแกครู และใหการ
สนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพครู และสอดคลองกับแนวคิดของ เฮค และคณะ (Heck and 
others) ที่ใหขอเสนอวาการที่ผูบริหารจะมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการที่ดีไดนั้นจะตอง
จัดใหมีการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน มีการสื่อสารใหทุกคนทราบ มีการจัดหองเรียนใหเอ้ือ
ตอการสอนของครู มีการจัดแหลงทรัพยากรที่จําเปนใหแกครู มีการนิเทศผลการปฏิบัติงานของ
ครู มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน และตองมีการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
เรียนการสอน

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํามาเปนขอเสนอแนะไดดังนี้
1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะมีการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย  ในดานตอไปน้ีใหมากขึ้น  ซึ่งประกอบดวย 
การนิเทศและประเมินผลดานการสอน ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน และดานการ   
สื่อสารเปาหมายของโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียน
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2. ในแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนน้ัน ควรจะมีการดําเนินการในแตละดาน ดังนี้

2.1 ดานกําหนดภารกิจของโรงเรียนจะตองมีการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 
และมีการสื่อสารประชาสัมพันธเปาหมายของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของทุกคนไดทราบอยางทั่วถึง
กัน

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ตองมีการนิเทศและประเมินผลดานการสอน 
มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนและของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ

2.3 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ตองมีการควบคุมการ
ใชเวลาในการสอน มีการเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด มีการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 
มีการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และมีการจัด
ใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะศึกษาวาปจจัยใดบางที่ทําใหมีผลตอพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียน เพ่ือจะไดหาทางปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป
2. ควรจะมีการวิจัยหาแนวทางในการสงเสริมงานดานการนิเทศของผูบริหาร

โรงเรียน เพ่ือจะไดนําแนวทางมาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

…………………..

เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ 
และครู สังกัดกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ        
ผูบริหารโรงเรียน และแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โปรดตอบแบบสอบถามตามความรูสึกที่แทจริง คําตอบของทานจะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานใด ๆ ของทาน และขอมูลจะนําไปวิเคราะหในภาพรวม

ขอขอบคุณในความรวมมือ

(นายสมบูรณ  เอ่ียมศิลปชัย)
นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

………………

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรีรยน
ในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี 11 ดาน ตามแนวคิดของ ฮอลลิงเกอรและเมอรฟ
(Hallinger and Murphy)

โปรดเลือกพฤติกรรมใหตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้

น้ําหนัก 1  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยที่สุด
น้ําหนัก 2  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัตินอย
น้ําหนัก 3  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
น้ําหนัก 4  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาก
น้ําหนัก 5  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

………………

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน (   )  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ชองนี้สําหรับผูวิจัย
1.  เพศ
              (   )  ชาย                        (   )  หญิง

2.  อายุ (ถาเศษของปมากกวา 6 เดือนใหปดเปน 1 ป)
              (   )  ไมเกิน 25 ป              (   )  26 – 35 ป
              (   )  36 - 45 ป                 (   )  46 ปขึ้นไป

3.  ระดับการศึกษา
              (   )  ต่ํากวาปริญญาตรี        (   )  ปริญญาตรี
              (   )  สูงกวาปริญญาตรี

4.  ตําแหนงหนาที่
              (   )  ผูบริหารโรงเรียน
              (   )  ผูชวยบริหารโรงเรียนฝายวิชาการ
              (   )  ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

5.  ประสบการณในการทํางานในตําแหนง
              (    )  ไมเกิน 5 ป               (   )  6 – 10 ป
              (    )  11 - 15 ป                (   )  16 – 20 ป
              (    )  21 - 25 ป                (   )  26 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ

ความเปนจริงของผูบริหาร วามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด

ขอ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ชองนี้สําหรับ
ที่ ของผูบริหารโรงเรียน 1 2 3 4 5 ผูวิจัย

เปาหมายของโรงเรียน
1. พัฒนาเปาหมายของโรงเรียนเพ่ือการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานวิชาการของ
โรงเรียนทุกระดับชั้น……………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

2. กําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน
ที่สอดคลองกับเวลา………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

3. กําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน
โดยใหอยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการวิชาการ……………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

4. ประเมินความตองการของครูโดยใช
แบบสอบถามเพื่อใหคณะกรรมการนําไปใช
ในการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการ……….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

5. ใชขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียนใน
การพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของ
โรงเรียน……………………………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

6. พัฒนาเปาหมายใหงายตอการนําไปใชเปน
จุดประสงคในการจัดการเรียนการสอน……. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน
7. ประชุมชี้แจงเปาหมายดานวิชาการของ

โรงเรียนใหครู อาจารย และนักเรียนทราบ… ….. ….. ….. ….. ….. ……………
8. พบปะครูเพ่ือพูดคุยอยางไมเปนทางการ

ใหครูทราบแนวปฏิบัติหรือเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียน………………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

9. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครู-
อาจารยในการพัฒนาเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการของโรงเรียน………………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

10. ส่ือสารใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียน เชน ครู อาจารย นักเรียนและ
ผูปกครองรับทราบแนวปฏิบัติหรือเปาหมาย
ดานวิชาการของโรงเรียน…………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………
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ขอ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ชองนี้สําหรับ
ที่ ของผูบริหารโรงเรียน 1 2 3 4 5 ผูวิจัย

11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให
เปนไปตามเปาหมายทางดานวิชาการของ
โรงเรียน…………………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

12. จัดทําโปสเตอรหรือปายประกาศที่แสดงให
เห็นถึงการใหความสําคัญแกงานดาน
วิชาการของโรงเรียน………………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การนิเทศและการประเมินผล
ดานการสอน

13. ผูบริหารสังเกตการสอนเปนประจํา เพ่ือนํา
ไปพัฒนาดานการสอน……………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

14. ควบคุมดูแลใหการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูสอดคลองกับเปาหมายของ
โรงเรียน…………………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

15. ผูบริหารจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางคณะครูดวยกันเพ่ือชวยใหครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทาง
เดียวกัน……………………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

16. ใชผลงานของนักเรียนในการประเมินผล
การสอนของครู……………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

17. ประเมินการสอนของครูใหเปนไปตาม
เปาหมายของโรงเรียน……………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

18. ชี้ใหเห็นถึงจุดเดนในการสอนของครูเมื่อมี
การประชุมหลังสังเกตการสอน…………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

19. บันทึกสวนที่เปนจุดเดนในดานการสอน
ของครูหลังสังเกตการสอน…………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

20. ชี้ใหเห็นถึงจุดออนในดานการสอนของครู
หลังสังเกตการสอนเพื่อจะไดระดมสมอง
เพ่ือปรับกระบวนการสอน………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

21. ชี้ใหเห็นถึงจุดออนในดานการสอนของครู
หลังการประเมินการสอน…………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

22. รายงานขอมูลยอนกลับแกครูดานการทํางาน
ของนักเรียนหลังการสังเกตการสอน………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………
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ขอ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ชองนี้สําหรับ
ที่ ของผูบริหารโรงเรียน 1 2 3 4 5 ผูวิจัย

23. บันทึกเพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครูวาสอดคลองกับเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียนหรือไม………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การประสานงานดานการใชหลักสูตร
24. กําหนดตัวบุคคลในการประสานงานดาน

หลักสูตรในแตละระดับไวอยางชัดเจน เชน
ผูบริหาร ผูชวยบริหารฝายวิชาการ หรือ
หัวหนาหมวดวิชา เปนตน………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

25. กําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

26. ใชขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียน
ประกอบการตัดสินใจในการนําหลักสูตร
ไปใช…………………………………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

27. จัดกิจกรรมนักเรียนใหสอดคลองและ
สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร……. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

28. กํากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียน
กาสรสอนไดสอดคลองกับจุดหมายของ
หลักสูตร…………………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

29. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนตรงตามจุดประสงค
ของแตละกลุมประสบการณ………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

30. เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการคัดเลือก
ส่ือการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตร….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การตรวจสอบความกาวหนาของ
นักเรียน

31. พบครูเปนรายบุคคลเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับ
ความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

32. วิเคราะหแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเดน
จุดดอยทางดานการเรียนของนักเรียน……... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

33. ใชผลการทดสอบเพื่อการประเมินความ
กาวหนาตามเปาหมายดานวิชาการของ
นักเรียน……………………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………
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ขอ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ชองนี้สําหรับ
ที่ ของผูบริหารโรงเรียน 1 2 3 4 5 ผูวิจัย

34. แจงผลการทดสอบแตละครั้งใหนักเรียน
ทราบอยางรวดเร็ว………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

35. แจงผลความกาวหนาทางการเรียนของ
นักเรียนใหครู-อาจารยทราบเปนลายลักษณ
อักษร………………………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

36. แจงผลการประเมินดานวิชาการของ
โรงเรียนใหนักเรียนทราบ…………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

37. ใชผลจากการทดสอบเพื่อจัดโครงการสอน
พิเศษใหเหมาะสมกับนักเรียน เชน การสอน
ซอมและการสอนเสริม……………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

38. เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกแผนการเรียน
ตามความถนัดและความสนใจของตน……... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การควบคุมการใชเวลาในการสอน
39. ในขณะที่มีการเรียนการสอนโรงเรียนมี

นโยบายไมควรใชเครื่องขยายเสียงรบกวน
สมาธินักเรียน……………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

40. ในขณะทําการสอนไมควรเรียกนักเรียน
เขาพบ………………………………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

41. โรงเรียนมีแนวทางแกไขนักเรียนที่ขาดเรียน
โดยไมมีเหตุผล……………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

42. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงขอเสียของการมา
เรียนสายหรือขาดเรียน……………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

43. ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือดูวาครูไดใหเวลากับ
นักเรียนอยางเต็มที่…………………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การรักษาภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน
44. จัดเวลาใหนักเรียนและครูไดมีโอกาสพูดคุย

ปรึกษาหารือกันในชวงเวลาพักหรือชวง
นอกเวลาเรียน………………………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

45. เย่ียมชั้นเรียนเพื่อจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางครูกับนักเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาตาง ๆ………………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

46. ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร……. ….. ….. ….. ….. ….. ……………
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ขอ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ชองนี้สําหรับ
ที่ ของผูบริหารโรงเรียน 1 2 3 4 5 ผูวิจัย

47. จัดครูสอนแทนหรือใหชวยดูแลชั้นเรียน
ในกรณีครูไมมาปฏิบัติหนาที่……………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

48. จัดสอนซอมเสริมหรือจัดกิจกรรมในลักษณะ
ตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถของนักเรียน…………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู
49. ประกาศเชิดชูเกียรติคุณของครูที่ปฏิบัติงาน

ดีเดนดวยการแจงในที่ประชุมหรือลงขาวใน
วารสารของโรงเรียน………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

50. สงเสริมใหครู-อาจารยแตละคนไดแสดง
ความสามารถและทักษะของตนไดอยางเต็ม
ตามศักยภาพ……………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

51. บันทึกเกียรติคุณของครูที่มีผลการปฏิบัติ
งานดีเดนหรือมีความสามารถเปนพิเศษ
ดวยการมอบเกียรติคุณบัตรดวยใหขวัญ
กําลังใจเปนกรณีพิเศษ……………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

52. ตอบแทนครูที่มีความสามารถพิเศษดวย
การใหความกาวหนาในวิชาชีพ เชน การให
ความดีความชอบ ใหโอกาสไปศึกษา
อบรม………………………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
53. แจงขาวสารในการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ

ใหครูไดทราบ เชน การจัดอบรม
การสัมมนา ฯลฯ…………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

54. จัดกิจกรรมบริการที่สอดคลองกับเปาหมาย
ทางวิชาการของโรงเรียนใหกับครู………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

55. ใหโอกาสและสนับสนุนครูเขารับการอบรม
ทางวิชาการที่สอดคลองกับเปาหมายของ
โรงเรียน…………………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

56. เผยแพรความรูที่เปนประโยชนตอการเรียน
การสอนใหแกครูเปนประจํา………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………
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ขอ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ชองนี้สําหรับ
ที่ ของผูบริหารโรงเรียน 1 2 3 4 5 ผูวิจัย

57. สงเสริมและสนับสนุนใหครูนําทักษะตาง ๆ
ที่ไดรับการฝกอบรมมาใชในการจัด
การเรียนการสอน…………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

58. จัดใหมีการฝกใชส่ือการสอนที่เหมาะสม
เพ่ือชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ในการเรียน………………………………….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

59. ในการประชุมครูอาจจะเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูเกี่ยวกับการสอนตอ
ในบางครั้ง…………………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

60. มีเวลาใหครูเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหา
ดวยการเรียนการสอน………………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

61. การมีสวนรวมประชุมทางวิชาการของ
โรงเรียน……………………………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การพัฒนาและการสรางมาตรฐาน
ดานวิชาการ

62. กําหนดเกณฑมาตรฐานของนักเรียนตาม
แนวของมาตรฐานของผูเรียน………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

63. สงเสริมใหครูเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็ม
เวลา…………………………………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

64. กําหนดประกาศตาง ๆ ทางดานวิชาการ
ใหนักเรียนในแตละระดับชั้นไดทราบ………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………

65. กําหนดมาตรฐานดานการเรียนในแตละ
ระดับชั้น……………………………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

66. สนับสนุนครูใหปฏิบัติตามนโยบายหรือ
เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

การจัดใหมีสิ่งท่ีสงเสริมสภาพการเรียนรู
67. ยกยองนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการดีเดน

โดยการประกาศเกียรติคุณ หรือลงใน
วารสารของโรงเรียน………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………
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ขอ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ชองนี้สําหรับ
ที่ ของผูบริหารโรงเรียน 1 2 3 4 5 ผูวิจัย

68. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่มีผลงาน
ดานวิชาการหรือมีพฤติกรรมในชั้นเรียน
ดีเดนในที่ประชุมนักเรียน…………………... ….. ….. ….. ….. ….. ……………

69. ประกาศยกยองนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงหรือนักเรียนที่พัฒนาตนเอง
ดวยการใหเขาพบพรอมดวยผลงานของ
นักเรียน……………………………………… ….. ….. ….. ….. ….. ……………

70. ประสานงานผูปกครองใหทราบถึง
พัฒนาการดานการเรียนของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ……………………………………. ….. ….. ….. ….. ….. ……………
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แบบสัมภาษณ
เร่ือง

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
………………

ตามทัศนะของทานเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ    
ผูบริหารโรงเรียน ทานคิดวาควรจะดําเนินการในประเด็นตอไปน้ีอยางไร

1. ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2. ดานการจัดการเรียนการสอน……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

3. ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน……………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

การสัมภาษณใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จากประเด็นที่วาพฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน จากขอมูลคาเฉลี่ยที่เปนขอดอยใน 3 โรงเรียน ตาม
ตารางการจัดลําดับ
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