
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

ป�จจัยท่ีส
งผลต
อพฤติกรรมความเป�นผู�นําทางวิชาการของ 
ผู�บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 

 
FACTOR AFFECTING THE ACADEMIC LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS IN THE SCHOOL UNDER THE OFFICE OF SARABURI 
EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 

 
พิมพ�กมล  ทิพย�มนตรี  อรสา  จรญูธรรม และสุวรรณา  โชตสิุกานต�  

Pimkamol  Tipmontree,  Orasa  Charoontham, and  Suwanna  Chotisukan  
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

____________________________ 
 

บทคัดย
อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการและ

ปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรีเขต 2 กลุTมตัวอยTาง ไดQแกT ผูQบริหารโรงเรียนหรือผูQรักษาการในตําแหนTงผูQบริหาร
โรงเรียน รองผูQอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนQากลุTมสาระ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวนท้ังสิ้น 459 คน เครื่องมือท่ีใชQเปOนแบบสอบถามมีลักษณะเปOนมาตราสTวน
ประมาณคTา 5 ระดับ สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห� ไดQแกT รQอยละ คTาเฉลี่ย คTาสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�เพียร�สัน การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบวTา 
1. พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปOนรายดQานพบวTา ดQานท่ีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียน และการสTงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และดQานท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด คือ การจัดการดQานการเรียนการสอน 

2. ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยกับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร
โรงเรียน พบวTาปSจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กัน ไดQแกT ปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ปSจจัย
ความสามารถในการบริหาร ปSจจัยความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และปSจจัยมนุษยสัมพันธ�ของ
ผูQบริหาร โดยมีความสัมพันธ�กันท่ีระดับนัยสําคัญ .01 ทุกปSจจัย 

3. การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ความสามารถ
ในการบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร กับพฤติกรรมความ
เปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ไดQผลดังนี้ 

3.1 ปSจจัยดQานมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหารสามารถทํานายพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดQานความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน ดQาน
ความสามารถในการบริหาร และดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม สามารถทํานายพฤติกรรมความเปOน
ผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQตามลําดับ 
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3.2 สามารถเขียนสมการพยากรณ�จากปSจจัยท้ังหมด 4 ปSจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปSจจัยตTาง ๆ ท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQ
รQอยละ 66.9 ซ่ึงเขียนเปOนสมการ ไดQดังนี้ 

สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 0.342 + 0.087 (qualification) + 0.173 (capability) + 0.221 (responsibility) + 

0.394 (human relations) 
สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.104 (Z qualification) + 0.172 (capability) + 0.230 (Z responsibility) + 

0.481 (Z human relations) 
   

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the level of academic 

leadership behaviors and to study factors affecting the academic leadership behaviors 
of the school administrators in the school under the Office of Saraburi Educational 
Service Area 2. The sample consisted of 459 respondents including the principals, 
acting principals, deputy principals, and head teachers in subject course. The tool used 
to collect data was a set of five-point rating scale questionnaire. Statistics used to 
analyze data were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation 
coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

The findings were as follows: 
1. The academic leadership behavior of the school administrators as a whole 

was at a high level. With regard to each aspect, from the highest to the lowest mean 
were mission setting, promotion of academic atmosphere, and learning management, 
respectively. 

2. The relation between factors and academic leadership behavior of the 
school administrators showed that factors such as field of study and training, enable 
management, responsibility of duties, and human relations of administrators. 

3. The analysis of relation between factors including study and training, 
enable management, responsibility of duties, and human relations of administrator and 
academic leadership behavior of the school administrators found as follows: 

3.1 The human relations of administrator could predict academic leadership 
behavior of the school administrators at the highest level, follow by responsibility of 
duties, enable management, and study and training. 

3.2 The prediction equation obtained from the 4 factors could explain the 
variability of the factors affecting academic leadership behavior of the school 
administrators (66.9%).  
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The prediction equation can be expressed as: 
Y = 0.342 + 0.087 (qualification) + 0.173 (capability) + 0.221 (responsibility) 

+ 0.394 (human relations) 
Prediction equation of standardized score: 
Z = 0.104 (Z qualification) + 0.172 (capability) + 0.230 (Z responsibility) + 

0.481 (Z human relations) 
 
คําสําคัญ    

พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการ  ผูQบริหารโรงเรียน 
 
ความสําคัญของป�ญหา  

การจัดการศึกษาตQองเปOนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหQเปOนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังทางรTางกาย จิตใจ 
สติปSญญา ความรูQคูTคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูTรTวมกับผูQอ่ืนไดQ
อยTางมีความสุข และในกระบวนการเรียนรูQตQองมุTงปลูกฝSงจิตสํานึกท่ีถูกตQอง เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปOนประมุข รูQจักรักษาสิทธิหนQาท่ีเสรีภาพ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และความมีศักด์ิศรีความเปOนมนุษย� สTงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปSญญาทQองถ่ิน ภูมิปSญญาไทยและความรูQอันเปOนสากล ตลอดจนอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลQอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูQจักพ่ึงตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรQางสรรค� ใฝ|รูQ และเรียนรูQดQวยตนเองอยTางตTอเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหTงชาติ พ.ศ. 
2542 แกQไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545) ซ่ึงการจัดการศึกษาใหQไดQคุณภาพนั้น ผูQบริหารโรงเรียน
นับวTาเปOนผูQมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะโรงเรียนถือวTาเปOนหนTวยงานท่ีรับนโยบาย
ทางดQานการศึกษาไปสูTการปฏิบัติ ซ่ึงก็จะเกิดผลท่ีตัวของเด็กนักเรียน ดังนั้นผูQบริหารโรงเรียนจะตQองมี
ความเปOนผูQนํา มีภาวะผูQนํา ตQองมีความเปOนนักวิชาการ และมีความรูQเทTาทันกับการเปลี่ยนแปลงตTาง  ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอยูTตลอดเวลา มีการบริหารงานโรงเรียนท่ีเปOนระบบ 

การบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดQวย
งานหลัก 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 อQางถึงใน ประภาส  เกตุพงษ�พันธ�, 2549) งานท้ัง 4 งาน
ท่ีผูQบริหารตQองปฏิบัตินั้น การบริหารงานวิชาการ นับวTาเปOนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารงาน
โรงเรียน ซ่ึงปรียาภรณ�  วงศ�อนุตรโรจน� (2546) ไดQใหQความสําคัญกับงานวิชาการวTาเปOนงานหลักของ
สถานศึกษา ไมTวTาสถานศึกษาจะเปOนประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาไดQจาก
ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปOนงานท่ีเก่ียวขQองกับกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชQในการจัดโปรแกรม
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปOนหนQาท่ีของผูQบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 

ดังนั้นผูQบริหารโรงเรียน จะตQองบริหารงานวิชาการ ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหTงชาติ (2542) กลTาววTา ผูQบริหารจะตQองใหQความสําคัญกับงานวิชาการมากกวTางานอ่ืน ๆ 
เพราะงานอ่ืนนั้นเปOนงานท่ีสนับสนุนใหQงานวิชาการเปOนไปอยTางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลQองกับ       
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สงบ ประเสริฐพันธ� (2543) อQางถึงใน ประภาส  เกตุพงษ�พันธ�, 2549 ท่ีวTาผูQบริหารตQองเปOนผูQนําในการ
ปรับปรุงและสรQางคุณภาพงานวิชาการ โดยเฉพาะการสรQางคุณภาพการเรียนการสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 เปOนหนTวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน โดยมีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 153 โรงเรียน การจัดการศึกษาในระยะ 3 ป#ท่ีผTานมา คะแนน
ปรากฏ ดังนี้ (กลุTมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท. สระบุรีเขต 2) ผลการประเมิน
ระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยทุกกลุTมสาระชั้นประถมศึกษาป#ท่ี 3 ป#การศึกษา 2550 เฉลี่ย 40.69 ป#การศึกษา 
2551 เฉลี่ย 41.71 ป#การศึกษา 2552 เฉลี่ย 41.23 และในระดับชั้นประถมศึกษาป#ท่ี 6 คะแนน ใน       
3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร� และวิทยาศาสตร� ในระยะ 3 ป# ท่ีผTานมา ปรากฏผล ดังนี้ (กลุTมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท. สระบุรีเขต 2) ป#การศึกษา 2550 ภาษาไทย เฉลี่ย 34.94 
คณิตศาสตร� เฉลี่ย 43.73 และวิทยาศาสตร� เฉลี่ย 45.54 ป#การศึกษา 2551 ภาษาไทย เฉลี่ย 38.44 
คณิตศาสตร� เฉลี่ย 40.23 และวิทยาศาสตร� เฉลี่ย 46.54 ป#การศึกษา 2552 ภาษาไทย เฉลี่ย 37.53  
คณิตศาสตร� เฉลี่ย 34.91 และวิทยาศาสตร� เฉลี่ย 35.45 จะเห็นไดQวTา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวTา
เกณฑ�เฉลี่ยของระดับชาติ 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบแรก (พ.ศ. 
2544 -2548) ของสํานักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) พบวTา ดQานผูQบริหาร ขQอท่ียังไมTไดQ
มาตรฐาน คือ การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูQเรียนและทQองถ่ินมี 
สื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตTอการเรียนรูQ 

นักการศึกษาหลายทTานยอมรับวTาการบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยTางยิ่ง โรงเรียนจะดี
หรือไมT ดูท่ีงานวิชาการของโรงเรียน ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเปOนองค�ประกอบสําคัญท่ีบTงชี้ถึง
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ผูQบริหารจะตQองเขQาใจขอบขTายของงาน ตลอดจนภาระหนQาท่ีและ
องค�ประกอบพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการเปOนอยTางดี อีกท้ังแนวคิดของดิกซอน Dixon (อQางถึงใน 
วราภรณ�  วัฒนกุลเจริญ, 2543) ท่ีกลTาววTา ตัวผูQบริหารโรงเรียนนั้นจะขาดความเปOนผูQนําทางวิชาการไมTไดQ
เลย ท้ังนี้ เพราะการท่ีผูQบริหารมีภาวะผูQนําทางวิชาการจะชTวยใหQผูQบริหารโรงเรียนต้ังใจปฏิบัติหนQาท่ี และ
จัดกิจกรรมตTาง ๆ เพ่ือใหQเกิดสภาพการณ�ท่ีเอ้ืออํานวยตTอการทํางานของครู  และชTวยสTงเสริมพัฒนาดQาน
การเรียนรูQของนักเรียนไปพรQอมกัน  ความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูQบริหารท่ีมีความเปOนผูQนําทาง
วิชาการจะชTวยสนับสนุน พัฒนาบุคลากรใหQมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงจัดการเรียนการสอนไดQอยTางมี
คุณภาพ  และเปOนไปตามจุดมุTงหมายของหลักสูตร  ซ่ึงหมายถึง นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�อยูTในระดับท่ีนTาพอใจ 

แตTจากการศึกษาวิจัยพบวTาผูQบริหารโรงเรียนสTวนใหญTไมTใหQความสําคัญกับงานดQานการเรียนการ 
สอนยังคงใหQความสําคัญกับงานบริหารท่ัวไปซ่ึงรวมกับการบริหารงานการเงินและงานพัสดุและอันดับรอง
ลง ไป คือ งานอาคารสถานท่ี (รุTง  แกQวแดง, 2543) สอดคลQองกับ Leinberger & Tuck (1991) ท่ีกลTาววTา 
ท้ังนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความเชื่อตรงกันวTา ผูQบริหารเปOนผูQมีบทบาท
สําคัญมากท่ีสุดในโรงเรียน หลายคนถึงกับกลTาววTาผูQบริหารมีอิทธิพลตTอทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ ดQานในโรงเรียน 
และธีระ  รุญเจริญ (2544) ท่ีทําการวิจัยเชิงเจาะลึกและเชิงสํารวจเพ่ือประมวลสภาพและปSญหาการจัด
การศึกษาและการบริหารพบวTา ผูQบริหารโรงเรียนจํานวนไมTนQอยหรืออาจจะเปOนสTวนใหญT ใชQเวลาอยูTนอก
โรงเรียนเปOนปกติ และความสนใจดQานวิชาการมีนQอยกวTาดQานอ่ืน ๆ 
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จากสภาพปSญหา และความสําคัญของความเปOนผูQนําทางวิชาการดังกลTาวขQางตQน จะเห็นไดQวTาผล
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะดQานคุณภาพของผูQเรียน ควรไดQรับการปรับปรุงแกQไข โดยตQองเริ่มตQนท่ีตัว
ผูQบริหารกTอน โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปOนผูQนําทางวิชาการ เพราะสิ่งนี้จะเปOนตัวผลักดันใหQครู 
นักเรียน และสถานศึกษา จัดการศึกษาไดQอยTางมีประสิทธิภาพ  ดQวยเหตุผลดังกลTาว ผูQวิจัยจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนการศึกษา สระบุรีเขต 2 เพ่ือจะไดQนําผลการวิจัยครั้งนี้ เปOนขQอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูQบริหารโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ไดQพัฒนาตนเอง และหนTวยงานท่ีเก่ียวขQองใชQในการวางแผน
พัฒนาผูQบริหารสถานศึกษาในสังกัดอันจะสTงผลดีตTอการพัฒนาการศึกษาใหQมีประสิทธิภาพสูงสุดตTอไป 

 
โจทยCวิจัย/ป�ญหาวิจัย 

ปSจจัยดQาน เพศ อายุ ประสบการณ�การทํางาน ขนาดโรงเรียน คุณวุฒิและการศึกษาอบรม
ความสามารถในการบริหาร  ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร อยTาง
นQอย 1 ปSจจัยสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2  
 
วัตถุประสงคCการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2  

2. เพ่ือศึกษาปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาสระบุรีเขต 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตดQานเนื้อหา การศึกษาคQนควQาครั้งนี้มุTงศึกษาปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความ
เปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 
ประกอบดQวย  

 ตัวแปรตQน คือ ปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 
ผูQวิจัยไดQศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีผTานมาของนักวิชาการ เพ่ือนํามาเปOนกรอบแนวคิดเบ้ืองตQนใน
การศึกษา ไดQแกT เพศ อายุ ประสบการณ�การทํางาน ขนาดโรงเรียน คุณวุฒิและการศึกษาอบรม 
ความสามารถในการบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร อาศัยแนวคิดทฤษฎี
ของฮอลลิงเจอร� และเมอร�ฟ# (Hallinger & Murphy, 1985) อQางถึงใน ปราโมทย�  สุวรรณเวก, 2547 
เพ่ือเปOนกรอบในการศึกษา ประกอบดQวย 11 ดQาน คือ องค�ประกอบท่ี 1 การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน  1) การกําหนดเป�าหมายของโรงเรียน 2) การสื่อสารเป�าหมายของโรงเรียน องค�ประกอบท่ี 2 
การจัดการดQานการเรียนการสอน 3) การนิเทศ และการประเมินผลการสอน 4) การประสานงานดQาน
หลักสูตร 5) การตรวจสอบความกQาวหนQาของนักเรียน องค�ประกอบท่ี 3 การสTงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน 6) การควบคุมการใชQเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสTครูและนักเรียนอยTาง
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ใกลQชิด 8) การจัดใหQมีสิ่งจูงใจใหQกับครู 9) การสTงเสริมใหQมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการ
สรQางมาตรฐานดQานวิชาการ 11) การจัดใหQมีการสTงเสริมสภาพการเรียนรูQ  

 2. ประชากรและกลุTมตัวอยTาง   
 1) ประชากร ไดQแกT ผูQบริหารในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี 

เขต 2 ป#การศึกษา 2553 ประกอบดQวย ผูQบริหาร 918 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 918 คน ในสถานศึกษา 153 แหTง  
2) กลุTมตัวอยTาง ไดQแกT ผูQบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ซ่ึง

ไดQมาโดยกําหนดขนาดกลุTมตัวอยTางโดยการใชQสูตรของทาโร  ยามาเน (Yamane, 1967) กําหนด
ขอบเขตความคลาดเคลื่อนท่ี .05 ไดQขนาดของกลุTมตัวอยTาง ประกอบดQวย ผูQบริหาร จํานวน  279 คน 
แตTดQวยเหตุผล 2 ประการ กลTาวคือ ประการแรกเพ่ือใหQเปOนไปตามขQอตกลงเบ้ืองตQนของการวิเคราะห�
ถดถอยพหุคูณท่ีตQองใชQกลุTมตัวอยTางไมTนQอยกวTา 400 คน และประการท่ีสองเพ่ือลดคTาความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดจากการสุTมตัวอยTางนQอยเกินไปในแตTละโรงเรียน  จึงสุTมตัวอยTางโรงเรียนละเทTาๆ กัน 
โรงเรียนละ 3 คน จํานวน 153 โรงเรียน ไดQจํานวนกลุTมตัวอยTางเทTากับ 459 คน ดังนั้น ผูQวิจัยจึงใชQ
กลุTมตัวอยTางในการวิจัยครั้งนี้ คือ 459 คน มากกวTาขนาดกลุTมตัวอยTางข้ันตํ่าท่ีไดQจากการคํานวณไดQ 
แลQวสุTมกลุTมตัวอยTางโดยใชQการสุTมแบบแบTงชั้น (Stratified Sampling) เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ต้ังอยูTในทQองท่ี 5 อําเภอ จึงใชQอําเภอท่ีสถานศึกษาต้ังอยูT
เปOนหลักในการจัดชั้น 

3) สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห�ขQอมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน 1) คTารQอยละโดยใชQสูตร (Percentage) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 

อQางใน ประภาส  เกตุพงษ�พันธ�, 2549) 2) คTาเฉลี่ย 3) คTาสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติท่ีใชQในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 1) การหาความเท่ียงตรง 2) การหาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชQวิธีการหาคTาสัมประสิทธิ์แอลฟ|า ตามวิธีการของครอนบาค 
3. สถิติท่ีใชQทดสอบสมมติฐาน 1) การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยกับพฤติกรรม

ความเปOนผูQนําทางวิชาการ โดยใชQสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน 2) การวิเคราะห�ปSจจัยท่ีสTงผล
ตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการโดยการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา การบริหารงานดQานวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 สามารถนํามาสรุปไดQดังนี้ 
 1. ระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร ไดQแกT การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน การจัดการดQานการเรียนการสอน และการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  

1) พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร โดยรวมอยูTในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปOนรายดQานพบวTา ดQานท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียน และการสTงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และดQานท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด คือ การจัดการดQานการเรียนการสอน 

2) ดQานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายขQอ 
พบวTา ขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษาดําเนินการประชุมและรับฟSง ความคิดเห็นของครู 
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เพ่ือใชQในการกําหนดเป�าหมายดQานวิชาการของโรงเรียน รองลงมา ผูQบริหารสถานศึกษาประชุมครูเพ่ือ
วางแผนและเตรียมจัดการสอนในกลุTมประสบการณ�/ วิชาตTาง ๆ ใหQสอดคลQองความตQองการของทQองถ่ิน
และเหมาะสมกับนักเรียน และขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษามีการกําหนดเกณฑ�ข้ันตํ่า
ในการบรรลุตามเป�าหมาย 

3) ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายขQอ 
พบวTา ขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษากํากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหQ
สอดคลQองกับหลักการและจุดมุTงหมายของหลักสูตร รองลงมา คือ ผูQบริหารสถานศึกษาใชQผลจากการ
ประเมินคุณภาพผูQเรียนเพ่ือจัดโครงการสอนพิเศษ เชTน การสอนซTอมเสริม และขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด 
คือ ผูQบริหารสถานศึกษาแจQงผลความกQาวหนQาทางการเรียนใหQนักเรียนและผูQปกครองไดQทราบอยTาง
สมํ่าเสมอ 

4) ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปOนรายขQอ พบวTา ขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหQครู มี
ความกQาวหนQาทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะสูงข้ึนเม่ือมีโอกาส รองลงมา คือ ผูQบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนใหQครูนําความรูQทักษะตTางๆ ท่ีไดQรับจากการฝ�กอบรมมาใชQจัดการเรียนการสอน และผูQบริหาร
สถานศึกษาสTงเสริมใหQครูใชQกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนQนนักเรียนเปOนศูนย�กลาง และขQอท่ีมีคTาเฉลี่ย
นQอยท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษามีมาตรการลงโทษนักเรียนท่ีมาสายหรือขาดเรียนโดยไมTมีเหตุจําเปOน  

2. ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยดQานเพศ อายุ ประสบการณ�ในตําแหนTง ขนาดของโรงเรียนท่ี
ทTานปฏิบัติงาน ดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม สามารถในการบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการ
งาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร กับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 

1) ปSจจัยดQานเพศ อายุ ประสบการณ�ในตําแหนTง และขนาดของโรงเรียนท่ีทTาน
ปฏิบัติงานกับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนมีไมTมีความสัมพันธ�กัน 

2) ปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ปSจจัยความสามารถในการบริหาร ปSจจัยความ
รับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และปSจจัยมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหารกับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ�กันท่ีระดับนัยสําคัญ .01 

3. เรียงลําดับความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ความสามารถใน
การบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหารกับพฤติกรรม ความเปOน
ผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน  

ปSจจัยดQานมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร สามารถทํานายพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดQานความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน ดQาน
ความสามารถในการบริหารและดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม สามารถทํานายพฤติกรรมความเปOน
ผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQตามลําดับ 

สามารถเขียนสมการพยากรณ�จากปSจจัยท้ังหมด 4 ปSจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปSจจัยตTาง ๆ ท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQ
รQอยละ 66.9 ซ่ึงเขียนเปOนสมการ ไดQดังนี้ 

 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

8 

สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 0.342 + 0.087 (qualification) + 0.173 (capability) + 0.221 (responsibility) + 

0.394 (human relations) 
พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน = 0.342 + 0.087 (คุณวุฒิและ

การศึกษาอบรม) + 0.173 (ความสามารถในการบริหาร) + 0.221 (ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน) + 
0.394 (มนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร) 

สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.104 (Z qualification) + 0.172 (capability) + 0.230 (Z responsibility) + 

0.481 (Z human relations) 
คTามาตรฐานของพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน = 0.104 

(คTามาตรฐานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม) + 0.172 (คTามาตรฐานความสามารถในการบริหาร) + 
0.230 (คTามาตรฐานความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน) + 0.481 (คTามาตรฐานมนุษยสัมพันธ�ของ
ผูQบริหาร) 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยขQางตQนท่ีไดQนําเสนอไปแลQวนั้น ผูQวิจัยเห็นวTามีบางประเด็นนTาสนใจท่ีควร
นํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร ไดQแกT การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน การจัดการดQานการเรียนการสอน และการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

1) พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร โดยรวมอยูTในระดับมาก เปOนผลมาจาก
การบรรจุและแตTงต้ังผูQบริหารโรงเรียนในปSจจุบันตQองมีการคัดเลือกผูQท่ีมีความรูQและความสามารถเขQามา
ดํารงตําแหนTง ตลอดจนเม่ือเขQามาดํารงตําแหนTงแลQวนั้นหนTวยงานท่ีเก่ียวขQองก็ยังใหQความสําคัญในการ
พัฒนาผูQบริหารโรงเรียนอยTางตTอเนื่อง เชTน การฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน เปOนตQน จึงทําใหQความสามารถใน
การบริหารจัดการและความเปOนผูQนําทางวิชาการของสถานศึกษามีความโดดเดTนข้ึนมาตามลําดับ และ
องค�ประกอบท่ีชTวยสนับสนุนอ่ืนๆ คือ ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงานของตัวผูQบริหารสถานศึกษาเอง 
และความสามารถในการบริหารท่ีมีอยูTในตัวผูQบริหารสถานศึกษาเอง แตTผูQบริหารสถานศึกษาตQองใหQ
ความสําคัญกับการพัฒนามนุษยสัมพันธ�ในการบริหารท้ังกับผูQใตQบังคับบัญชา และผูQท่ีเก่ียวขQองดQวย เพ่ือ
จุดหมายสูงสุดคือการพัฒนาสถานศึกษาไปสูTการยอมรับจากทุกคน ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัยของเก้ือกุล 
แสงพริ้ง (2541) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปOนผูQนําทางวิชาการของ ผูQบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบวTา ความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียน โดยรวม และทุกดQานอยูTในระดับมาก และสอดคลQองกับงานวิจัยของปราณี 
ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของ
ผูQบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ความเปOนผูQนํา
ทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก 

2) ดQานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ในภาพรวมอยูTในระดับมาก ซ่ึงเปOนผลมาจากการท่ี
ผูQบริหารโรงเรียนใหQความสําคัญกับการกําหนดเป�าหมาย และการสื่อสารเป�าหมายของโรงเรียน ทําใหQ   
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ทุกคนรูQและใหQความสําคัญกับการดําเนินการดQานวิชาการของโรงเรียนไปดQวย ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัย
ของปราณี ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ดQาน
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก 

3) ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน โดยรวมอยูTในระดับมาก ซ่ึงเปOนผลมาจากการ
ท่ีผูQบริหารโรงเรียนใหQความสําคัญกับการนิเทศและการประเมินผลการสอน การประสานงานดQานการ
ใชQหลักสูตร และการตรวจสอบความกQาวหนQาของนักเรียน ทําใหQการดําเนินการดQานวิชาการของ
โรงเรียนเปOนไปดQวยความราบรื่น และเม่ือเกิดปSญหาในการดําเนินงาน ปSญหาไดQรับการแกQไข ไดQทันที 
ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัยของปราณี  ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอ
พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน โดยรวมอยูTในระดับมาก 

4) ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก ซ่ึงเปOน
ผลมาจากการท่ีผูQบริหารโรงเรียนใหQความสําคัญกับการควบคุมการใชQเวลาในการสอน การดูแลเอาใจ
ใสTครูและนักเรียนอยTางใกลQชิด การจัดใหQมีสิ่งจูงใจใหQกับครู การสTงเสริมใหQมีการพัฒนาวิชาชีพ การ
พัฒนาและการสรQางมาตรฐานดQานวิชาการ และการจัดใหQมีการสTงเสริมสภาพการเรียนรูQ ทําใหQ
โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการท่ีดี และทุกคนท่ีเก่ียวขQองมีความสุขจึงเปOนผลใหQการทํางานวิชาการ
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัยของปราณี  ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQ
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก 
 
ข�อเสนอแนะ  
 ขQอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 1. ดQานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน พบวTา พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของ
ผูQบริหารโรงเรียน ท่ีมีคTาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ผูQบริหารสถานศึกษามีการกําหนดเกณฑ�ข้ันตํ่าในการบรรลุตาม
เป�าหมาย โดยผูQบริหารโรงเรียนตQองกําหนดเกณฑ�ข้ันตํ่าในการบรรลุเป�าหมายของโรงเรียนท่ีมีอยูTใหQชัดเจน
และเขQาใจไดQโดยท่ัวกัน 
 2. ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร
โรงเรียน ท่ีมีคTาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ผูQบริหารสถานศึกษาแจQงผลความกQาวหนQาทางการเรียนใหQนักเรียนและ
ผูQปกครองไดQทราบอยTางสมํ่าเสมอ โดยผูQบริหารโรงเรียนตQองประชุมผูQท่ีมีสTวนเก่ียวขQองทุกคนรวมท้ัง
ตัวแทนจากผูQปกครอง เพ่ือกําหนดการแจQงความกQาวหนQาทางการเรียนใหQผูQปกครองทราบ อยTางเปOนระบบ
และมีความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติจริงตTอไป 
 3. ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน พฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ท่ีมีคTาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ผูQบริหารสถานศึกษามีมาตรการลงโทษนักเรียน
ท่ีมาสายหรือขาดเรียนโดยไมTมีเหตุจําเปOน โดยผูQบริหารโรงเรียนตQองประชุมกับผูQท่ีมีสTวนเก่ียวขQองทุก
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คนรวมท้ังตัวแทนจากผูQปกครอง เพ่ือหาแนวทางรTวมกันในการกําหนดมาตรการลงโทษนักเรียนโดยไมT
เกินจากขอบเขตท่ีสามารถกระทําไดQ 
 4. ปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนมากท่ีสุด คือ 
ปSจจัยดQานมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร ดังนั้นหนTวยงานท่ีเก่ียวขQองและทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระบุรีเขต 2 เองควรมีการจัดทําโครงการหรือการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับการอบรมมนุษยสัมพันธ�ของ
ผูQบริหาร เพราะมนุษยสัมพันธ�เปOนกระบวนการจูงใจของบุคคลอยTางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 
เปOนท้ังศาสตร� และศิลป� เพ่ือใชQในการเสริมสรQางความสัมพันธ�อันดี กับบุคคล การยอมรับนับถือ การใหQ
ความรTวมมือ และการใหQความจงรักภักดี ในการติดตTอสัมพันธ�กันระหวTางบุคคลตTอบุคคล ตลอดจนองค�กร
ตTอองค�กร 
 ขQอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตTอไป 
 1. ควรศึกษาปSจจัยอ่ืนๆ เชTน การประสานงาน การประชาสัมพันธ� เปOนตQน ท่ีสTงผลพฤติกรรม
การเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปSจจัยท่ีมีผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียนสูง 

3. ควรมีการเพ่ิมคณะกรรมการสถานศึกษาเขQาไปเปOนประชากรในการวิจัยครั้งตTอไป เพ่ือ
เปรียบเทียบปSจจัยท่ีมีผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 
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