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ชื่อเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ผู้วิจัย นางสาวกิตติพร พรงาม 
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.กัมปนาท วัชรธนาคม 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2) เพื่อศึกษา
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 3)  เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 4) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 310 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู ด้านการอยู่ร่วมกับ
คณะท างาน และด้านการตั้งความหวังที่สูงเก่ียวกับคณะท างาน ตามล าดับ 

2) ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา 
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการผลิต และ
ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก ตามล าดับ 

3) ภาวะผู้น าทางวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .762 

4) ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณ มี 5 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในโรงเรียน ด้านการสร้างและรักษาเจตคติ เชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครองด้านการอยู่ร่วมกับ
คณะท างาน ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน
ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.40 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

y’= 18.246+ .323X3 + .881 X7 + .347X2 + .593X4 +.354 X5 
Z”y=   .198. X3 + .322 X7 + .200X2 + .131X4 +.118 X5 

 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าทางวิชาการ ประสิทธิผลของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to study: 1) the academic leadership level of 

administrators of schools under the Office of Chachoengsao Primary Education Service-Area 1, 2) the 
effectiveness level of schools under the Chachoengsao Office of Primary Education Service-Area 1, 3) the 
relationship between the academic leadership of administrators and the effectiveness of schools under 
the Office Chachoengsao of Primary Education Service-Area 1, and 4) the academic leadership of 
administrators affecting the effectiveness of schools under the Office Chachoengsao of Primary Education Service-
Area 1. The sample was comprised of 310 administrators and teachers. The tool used for data collection was a 
5 point rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and multiple regression. 

The results of this study were as follows: 
1) the academic leadership level of administrators of schools under the Office of 

Chachoengsao Primary Education Service-Area 1 as  a  whole and each aspect was  at  a  high level, ranking by 
the  mean  scores  from  high  to  low: setting a goal of teaching, creating  the atmosphere and culture of 
learning in schools, creating and maintaining a positive attitude toward students and parents, communicating 
the vision and mission of the school, the leadership development of teachers, coexistence with working group 
and setting high hope with working group, respectively. 

2) The level of the school effectiveness under the Chachoengsao Office of  Primary Education 
Service-Area 1 as  a  whole and each aspect was  at  a  high level, ranking by the  mean  scores from high to  low: 
the ability to solve problems, adaptability, the ability to produce and the ability to develop a positive 
attitude respectively. 

3) There was a positive relationship at a high level, with a .762 level of correlation coefficient, 
between the academic leadership and the school effectiveness under the Chachoengsao Office of 
Primary Education Service-Area 1. 

4) The academic leadership effecting school effectiveness under the Office of 
Chachoengsao Primary Education Service-Area 1 revealed 5 predictive variables of budget administration 
quality in accordance with the setting assumptions: creating the atmosphere and culture of learning in 
schools, creating and maintaining a positive attitude toward students and parents, communicating the 
vision and mission of the school, the leadership development of teachers, coexistence with working 
group and setting high hope with working group. The 5 variables had prediction power at 68.40 % with the 
statistical significance of 0.05. The predicting equation of raw scores and standard scores could be written as 
follows:  
 y” = 18.246+ .323X3 + .881 X7 + .347X2 + .593X4 +.354 X5 
 Z”y=   .198. X3 + .322 X7 + .200X2 + .131X4 +.118 X5 

 
Keywords: academic leadership, school effectiveness, Chachoengsao Office of Primary Education Service-

Area 1. 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ ความเมตตา
กรุณายิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ อาจารย์ ดร.กัมปนาท 
วัชรธนาคม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ทุกขั้นตอนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและ 
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่มีความกรุณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและให้ค าแนะน าจนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถวิเคราะห์
ผลการวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ขอขอบพระคุณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี                

ขอขอบพระคุณ คุณแม่บุษบา พรงาม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษา การประกอบอาชีพ 
การด ารงชีวิต และความส าเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต     
 
 

  นางสาวกิตติพร พรงาม 
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บทท่ี 1 
บทน า  

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การพัฒนาประเทศชาติให ้เจร ิญก้าวหน้า  สิ ่งส าคัญคือการจัดการศึกษาที ่มี
คุณภาพ การศึกษาเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณภาพ
ของบุคคลการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนต้องมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดหมายของหลักสูตร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ให้นิยามศัพท์ การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
เจตนารมณ์มุ่งให้การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 2) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2549 – 2559) มีวัตถุประสงค์ให้สังคมไทยเป็น
สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ โดยมีแนวนโยบายเพ่ือด าเนินการที่จะมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน เพื่อให้คนไทย
ทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝุรู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2549, หน้า 6) สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้มุ่งเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักพึ่งตนเอง มีความ
ริเริ ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู ้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 24 
ระบุให้สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
การคิด คือ มีความคิดสร้างสรรค์รักการอ่าน กล่าวคือ มีทักษะการคิด การสร้างปัญญาและทักษะในการ
ด ารงชีวิต ตลอดจนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้มุ่งทักษะการคิด ดังนั้น เด็กไทย จึงต้องคิดเป็นเพ่ือสนอง
นโยบายชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 19) 

ประสิทธิผลขององค์การเป็นสิ่งที่องค์การทุกองค์การปรารถนา และมุ่งหวังให้เกิดกับองค์การ 
เพราะประสิทธิผลขององค์การเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือความอยู่รอดขององค์การ ทั้งนี้  
องค์การจะคงอยู่หรือล่มสลายขึ้นอยู่กับประสิทธิผล หรือผลส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ 
และความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน แต่ประสิทธิผลไม่ใช่
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จะได้มาง่ายๆ หลายองค์การต้องประสบปัญหาหรืออุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านคน ด้านการเงิน 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 383) 

การบริหารงานทุกๆ องค์การจะเกิดประสิทธิผลได้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดส าคัญที่สุดของประสิทธิผลทางการบริหารของผู้บริหารมี 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร ความสามารถในการบริหาร 
ความเชื่อของผู้บริหาร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น า การตัดสินใจ แรงจูงใจ การ
ติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านสถานการณ์ของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน 
การสนับสนุนทางสังคมของครู แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู บรรยากาศของโรงเรียน และ
สถานะเศรษฐกิจทางสังคมภายนอกที่ท าให้ครูมีความพึงพอใจ มีความส าเร็จในการผลิตนักเรียน และ
โรงเรียนมีประสิทธิผล และการที่ผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารโรงเรียนได้มีประสิทธิผลหรือไม่นั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะภาวะผู้น าของผู้บริหาร ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารโรงเรียนมี
อ านาจในการตัดสินใจด าเนินงานต่างๆ 4 งาน ทั้งด้านโรงเรียน ด้านการบริหาร ด้านครู และอ่ืนๆ ภายใน
โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ (Hoy & Miskel, 1991, pp. 286 – 291, 380); (Mott, 1972); (tze & Roskin, 
1983, pp. 3 – 5); (Barnard, 1972, p. 295) 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะสามารถน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพสูงด้านภาวะผู้น าทางวิชาการซึ่งภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจะส่งผล
โดยตรงต่อความส าเร็จด้านการบริหารสอดคล้องกับค าพูดของ เดวิส และโทมัส (Davis & Thomas, 
1989, p. 7) ที่กล่าวว่า พฤตกิรรมการเป็นผู้น าของผู้บริหารส่งเสริมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาและการเป็นผู้น าทางวิชาการเป็นบทบาทส าคัญของผู้บริหารในการเน้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนและปฏิบัติการสอนของครู ซึ่งน้ าฝน รักษากลาง (2553, หน้า 1-2) สรุปไว้ว่า การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน 
การประเมินผลการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จะเกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหาสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการนั้นจะช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนได้ ทั้งยังสร้างความพึง พอใจให้ ผู้ปกครองและชุมชนอีกด้วยแต่เนื่องจาก
มีผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ทุ่มเทเวลา แรงงาน และทรัพยากรในงานด้านอ่ืน มากกว่าทุ่มเทการให้
ความส าคัญทางด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2549, หน้า 75) ได้ท าการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่นอกโรงเรียน มีความสนใจด้านวิชาการน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ทั้งๆ ที่ปัจจัย
ด้านมาตรฐานคุณภาพการเรียนของเด็กไทยคือ การมีภาวะผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็ง และยังกล่าว
อีกว่าผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการและ สุภคกาญจน์ ฤทธิ์ละคร (2548, หน้า 12) 
สรุปได้ว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบในภารกิจด้านผู้เรียน
เป็นภารกิจหลักและส าคัญที่สุด ส่วนงานอื่นถือเป็นงานสนับสนุนผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การถึงร้อยละ 45 จากการศึกษาส ารวจด้วยแบบสอบถามกว่าร้อยชิ้น 
แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าสร้างความแตกต่างในเรื่องความพึงพอใจและผลการปฏิบัติ งานของผู้ตาม
ภาวะผู้น ามีผลกระทบต่อบรรยากาศของโรงเรียน ผู้น าที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างสรรค์ความเชื่อ 
ค่านยิมร่วมและความคาดหวังร่วมให้เกิดขึ้นในองค์การและในสังคม และยังสามารถเข้าใจในประเด็น
และเหตุการณ์ของผู้ตามได้ (Bass, Day & Lord, Bassand Stogdill, Katz ell & Guzzo , Viany & Tushman, 
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Schrieslleim & Neider, 2001, p. 2) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ในปัจจุบันภาวะผู้น า
การที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ ผู้น าทางวิชาการ เพราะได้รับความพึงพอใจและมีผลมากในหมู่ผู้ตาม 
เพราะผู้น าจะปลุกใจผู้ตามให้เข้าในสถานการณ์ปัจจุบันโดยการใช้ศิลปะในการพูด การเน้นพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชมที่มีต่อองค์การในอนาคต การสาธิตความเชื่อมั่นในตนเองและความเชื่อ
มันในตัวของผู้ตามว่าจะสามารถปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้วางไว้จนกระท่ังส าเร็จการแสดงความห่วงใย
และความเกี่ยวข้องต่อผู้และกระตุ้นผู้ตามให้มีการพัฒนา (Bass, 1996, p. 276) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ านวน 142 โรงเรียน มีบุคลากรรวม 1,522 คน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในปี การศึกษา 2558 ที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายด้าน เช่น 1) ด้านความสามารถผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ ทางเรียนของนักเรียน ที่ท าการประเมินผล
ทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในรายวิชาหลัก ประกอบด้วย
วิชาภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.33 ต่ ากว่า ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละ 50.13 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.93 ต่ ากว่า ระดับประเทศ 40.31 
วิชาสังคมศึกษาฯ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.18 ต่ ากว่า ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.42 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.47 ต่ ากว่าระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.74 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.59 ต่ ากว่า ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.52 2) ด้านความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกยังพัฒนา
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน กล่าวคือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษายังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ที่ไม่สามารถท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
ผู้ปกครองและท้องถิ่น 3) ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
ครูมีการพัฒนาตนเองน้อยลงเมื่อ เปรียบเทียบกับ สภาพปัจจุบันที่ เศรษฐกิจและสังคมมี การเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ไม่ชอบใช้สื่อการสอนหรือวิธีการสอนที่แปลก
ใหม่ตลอดจนไม่ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 4) ด้านความสามารถแก้ไข
ปัญหาภายในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแก้ปัญหา
ต่างๆ ของโรงเรียน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ส่วนใหญ่ ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านบริหารการศึกษาโดยตรง แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาท าให้การบริหารงานมุ่งแต่ให้ผลงานส าเร็จตามเปูาหมายเพียงด้านเดียวประกอบกับ
ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ ท าให้ขาดความเข้าใจกับชุมชนเป็นอุปสรรคในการท างาน
ร่วมกัน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558, หน้า 12) 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแปร
ส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน การที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งใดให้ดีอย่างมีประสิทธิผลนั้น 
จ าเป็นต้องทราบแนวทางการปรับปรุงและสิ่งที่ควรพัฒนาในเรื่องของการสอนเช่นกัน หากจะปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะต้องค านึงถึงสภาพปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่า
แนวทางใดบ้างที่จะน าไปสู่ จุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และประเมินผลในการเปลี่ยนแปลง
ว่าดีหรือไม่ดี สอดคล้องกับ วรีชญา ชอบดี (2558, หน้า 79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้น า สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ร้อยละ 50.4 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการสง่ผลโดยตรงต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากร สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งค าถาม ดังนี้ 
1.2.1 ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อยู่ในระดับใด 
1.2.2 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับใด 
1.2.3 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างไร 
1.2.4 ภาวะผู้น าทางวิชาการด้านใดส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
1.3.4 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 
1.4.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
1.4.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ด้านส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร และครู 1,522 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประจ าปี การศึกษา 2558 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ของเครซี่ และมอร์แกน (Kregcic & Morgan, 1970, p. 608) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้บริหารและครู 310 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)  

1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร จ านวน 7 ด้าน คือ 

(1) ด้านการก าหนดเปูาหมายในการสอน 
(2) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
(3) ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน  
(4) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
(5) ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน 
(6) ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของคร ู
(7) ด้านการสร้างและรักษาเจตคตเิชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 

2) ตัวแปรตาม คือประสิทธิผลของโรงเรียน  
(1) ความสามารถในการผลิต  
(2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก  
(3) ความสามารถในการปรับตัว  
(4) ความสามารถในการแก้ปัญหา  

1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในครั้งนี้ จะท าให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นแนวทาง 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาตามแนวคิดภาวะผู้น าทางวิชาการของ ของแนวคิดของแมคอีแวน (McEwan, 1998, 
pp. 13-14) ได้ก าหนดภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการปฏิบัติกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว้ 7 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการก าหนดเปูาหมายในการสอน 
2) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
3) ด้านด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน       

  4) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
5) ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน 
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6) ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู 
7) ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 
และแนวคิดประสิทธิผลของโรงเรียน ของมอทท์ (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 

1991, p. 373) ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลตามแนวคิดของ มอทท์ 
(Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 373) เพราะเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลมีสาระส าคัญ
ที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้  

1) ความสามารถในการผลิต  
2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก  
3) ความสามารถในการปรับตัว  
4) ความสามารถในการแก้ปัญหา   

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตระยะเวลาการศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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       ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.7.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เปูาหมายในการท างาน โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีและสามารถยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้  ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
1)  ความสามารถในการผลิต  
2)  ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ

ทางบวก 
3)  ความสามารถในการปรับตัว 
4)  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 
1) ด้านการก าหนดเปูาหมายทางการ

ในการสอน 

2) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน 

3) ด้านการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 

4) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของโรงเรียน 

5) การตั้งความหวังสูงเกี่ยวกับ
คณะท างาน    

6) ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น า 
ของครู 

 
7) ด้านการมีเจตคติเชิงบวกต่อ

นักเรียน และผู้ปกครอง 
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1) ความสามารถในการผลิต หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งการบริหาร การจัดการเรียนการสอน จนสามารถ
ท าให้นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงซึ่งจะพิจารณา
ได้จากเกรดเฉลี่ยของนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป  
ความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียน และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของคร ู

2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการด าเนินงานด้านการบริหาร และอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนซึ่งนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดและท าให้นักเรียนรู้จักการพัฒนาตนเอง มีเจตคติ
ที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 

3) ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา ที่ร่วมช่วยกันพัฒนาปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและให้ทันกับ
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน ความสามารถความรวดเร็วของครู ต่อการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการของตนเอง ความกระตือรือร้นของครูที่จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน   

4) ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร ในการบริหาร
จัดการให้มีครูสอนอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้บุคคลากรได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ 
ผู้บริหารและครูมีการก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน ผู้บริหารและครูมีความร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ จนประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการ 
บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ 

1.7.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนางานด้านวิชาการ การวางแผน 
การพัฒนา การใช้หลักสูตร การนิเทศการศึกษา การก าหนดเปูาหมายการสนับสนุนและส่งเสริมครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การร่วมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมายของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การพัฒนาสภาพการท างานของครู การสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ให้เป็นที่น่าพอใจ การอ านวยการ เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในกระบวนการเรียน
การสอน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่  

1) การก าหนดเปูาหมายในการสอน หมายถึง ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการก าหนดเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสอน โดยดูแนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่น มีการร่วมมือกันในการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินความก้าวหน้า ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายพัฒนาระบบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความส าเร็จเป็นเลิศ จัดวิธีการให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียน 

2) การอยู่ร่วมกับคณะท างาน หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ก าลังใจ
ครูในเรื่องการสอน มีการกระตุ้นให้ครูหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ โดยผู้บริหารจัดหาผลงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน จัดสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู สนับสนุน
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ให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน มีความสามัคคีพร้อมที่จะท างานร่วมกัน
เป็นทีมมีข้อตกลงในการท างานร่วมกัน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 

3) การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง การสร้างห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน มีการก าหนดการและด าเนินการ
ประเมินร่วมกับผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการและกฎระเบียบของโรงเรียนก าหนดระเบียบ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนการสอน มีการก ากับติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียน 
มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย 
และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยจัดเก็บเป็นระเบียบ 
สวยงาม สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตร และเต็มไปด้วยความรักความเมตตา มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร  

4) การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของโรงเรียน หมายถึง การจัดระบบสื่อสาร
เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพ่ือให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการเรียนรู้ พัฒนาการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน
เพ่ือให้ทราบถึงเปูาหมายและพันธ์กิจของโรงเรียน การเตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

5) การตั้งความหวังสูงเกี่ยวกับคณะท างาน หมายถึง ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียน
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า
ก่อนสังเกตการณ์สอน และหารือหลังเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการสอน ผู้บริหารจัดหาข้อมูล
การประเมินที่มีระสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพตามความต้องการของครูแต่ละคน 
ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ความมั่นคงในสถานภาพความเป็นครูมืออาชีพ และผู้บริหาร
มีความสามารถในการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานในสถานศึกษา 

6) การพัฒนาความเป็นผู้น าของครู หมายถึง การประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่อง
เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ การเสนอแนะ การพัฒนาหลักสูตรและการน าเสนอ
ผลงานจัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ สร้างแรงจูงใจให้ครู
ในการท างานอย่างมีส่วนร่วม ใช้บทบาทของผู้น าเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู มีการสร้างครู
ผู้น าโดยครูผู้น าให้ความส าคัญกับการปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงาน  แสวงหาวิธีการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน เน้นความเป็นเลิศ แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูง
ได้ครูผู้น าใช้พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ ม 
มีการสร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและการสื่อสารแบบเปิด 

7) การมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง หมายถึง การให้ความสนใจ
เกี่ยวกับปัญหาการเรียนของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ 
อย่างเหมาะสม จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษาทุกด้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองทั่วถึงสม่ าเสมอ จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครองจัดแสดง
นิทรรศการโรงเรียน เพ่ือชุมชน จัดสัปดาห์วิชาการต่างๆ เพื่อชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญของ
โรงเรียนการรับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครอง และชุมชน 
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1.7.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ
ผู้ที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.7.4 ครูผู้สอน หมายถึง ผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.7.5 โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
1.8.1 ผลการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้ข้อมูลสารสนเทศที่น าไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

1.8.2 ผลการวิจัยช่วยให้และบุคลากรทางการศึกษา น าผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

1.8.3 ผลการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงระดับภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.8.4 ผลการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับ

การด าเนินการศึกษา มีรายละเอียดน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
2.1 บริบทและสภาพปัญหาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

2.1.1 บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
2.1.2 สภาพปัญหาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

2.2 หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
2.2.2 ลักษณะของประสิทธิผล 
2.2.3 ความส าคัญของประสิทธิผล 
2.2.4 เกณฑ์ประเมินประสิทธิผล 
2.2.5 เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลโรงเรียน 
2.2.6 ความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน 
2.2.7 คุณลักษณะของประสิทธิผลโรงเรียน 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 
2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
2.3.2 ความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1 บริบทและสภาพปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไป   
ที่ตัง้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง 

ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 เว็บไซต์ที่ http:// 
www.padriew1.com ความเป็นมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
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และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มุ่งหวังจะยกระดับ
การศึกษาของชาติ ให้ได้มาตรฐาน จึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิรูประบบบริหาร  

การจัดการศึกษาทุกส่วนและทุกระดับที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษายุคใหม่และเพื่อเป็นการกระจายอ านาจ
ในการบริหารจัดการลงไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น จึงให้มีการหลอมรวมเปลี่ยนถ่ายอ านาจ
การบริหารจัดการของหน่วยงานส าคัญที่ก ากับดูแลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
เข้าไว้ด้วยกันท าให้กรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกและเกิดส านักงานใหม่ประกอบด้วย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขณะเดียวกันได้มีการหลอมรวมหน่วยงานในระดับกรมซึ่งมีอยู่เดิ ม คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เข้าไว้ด้วยกันแล้วเปลี่ยน
สภาพเป็นหน่วยงานใหม่ ตั้งขึ้นเป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับจังหวัดและ
อ าเภอก็เช่นเดียวกัน ได้มีการยุบเลิกส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ และจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นทั่วประเทศ จ านวน 183 เขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 42 เขต รวม 225 เขตจังหวัดฉะเชิ งเทรา
ได้ก าหนดให้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 2 เขต และ
ให้เรียกชื่อหน่วยงานใหม่ในระดับเขตนี้ว่า “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมาจนกระทั่งวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้แยก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) และส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สพม. 6) ในปัจจุบัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง 
และอ าเภอบ้านโพธิ์ โดยใช้ส านักงานการประถมศึกษาจังห วัด (เดิม) เป็นที่ตั้ง และปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน กับ 1 ศูนย์ ดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 
ออนไลน์, 2558) 

1) กลุ่มอ านวยการ 
2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4) กลุ่มนโยบายและแผน 
5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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7) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
8) หน่วยตรวจสอบภายใน 

2.1.2 อ านาจหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นหน่วยงานสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยให้แบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 
ออนไลน์, 2558) 

1) กลุ่มอ านวยการ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 
ข. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
ค. ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
ง. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงานเขต 
จ. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการ

ในสังกัด 
ฉ. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ช. ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ซ. ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 
ฌ. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่งานของ

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
ญ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศึกษาและ

หน่วยงานทางการศึกษา 
ฎ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 
ก. วางแผนอัตราก าลังก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ข. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
ค. ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ง. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
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จ. ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
ฉ. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ช. จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผล

งานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
ซ. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา เพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ฌ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 

ก. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

ข. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

ค. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณ 

ง. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

จ. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ฉ. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ช. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 
ก. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว  

องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
ค. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา

สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
ง. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ

พิเศษ   
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จ. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ 
ยุวกาชาดเนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

ฉ. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ช. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ซ. ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกัน

แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ฌ. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
ญ. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
ฎ. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฏ. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ฐ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 
ก. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
ข. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
ค. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ

การประเมินผลการศึกษา 
ง. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
จ. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ฉ. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ช. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 
ก. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
ข. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
ค. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
ง. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
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จ. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์ 

ฉ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 

ก. ก ากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

ข. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 

ค. ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นก าหนด 

ง. ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายก าหนด 
จ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(8) หน่วยตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 
ก. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน  
ข. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด  
ค. ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
ง. ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  
จ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
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ตาราง 1  รายชื่อโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 

ล าดับที่ อ าเภอ รายชื่อโรงเรียน 
1. เมือง 1. ตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ)  

2. บ้านเกาะดอน  
3. บ้านแขวงกลั่น  
4. บ้านคลองเจ้าฯ  
5. บ้านบางแก้ว  
6. บ้านวนท่าแครง  
7. บ้านวังตะเคียน  
8. แพ่งพิทยาภูมิ  
9. วัดเกาะ  
10. วัดเกาะจันทาราม  
11. วัดคู้เกษมสโมสร  
12. วัดจระเข้น้อย  
13. วัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร)  
14. วัดชนะสงสาร (อนันชัยประชากูล)  
15. วัดไชยธารา  
16. วัดดอนทอง  
17. วัดทด  
18. วัดเทพนิมิตร  
19. วัดเที่ยงพิมลมุข  
20. วัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)  
21. วัดนิโครธาราม  
22. วัดบางปรง  
23. วัดบางปลานัก 
24. วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมถ์  
25. วัดบ้านนา  
26. วัดประตูน้ าท่าไข่  
27. วัดพรหมสุวรรณ  
28. วัดแพรกนกเอ้ียง  
29. วัดโพธาราม  
30. วัดราษฎร์ศรัทธาทา  
31. วัดสมานรัตนาราม  
32. วัดหนามแดง  
33. สุเหร่าคลองใหญ่ 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ล าดับที่ อ าเภอ รายชื่อโรงเรียน 
 เมือง 34. สุเหร่าลาดน้ าขาว (เปร็งประชาสรรค์) 

35. สุเหร่าสมอเซ  
36. สุเหร่าหลวงแพ่ง (นานาราษฎร์อุปถัมภ์) 
37. อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤฎ์ 

2. บางปะกง 1. คลองขวาง  
2. คลองตาเอ่ียม  
3. คลองพานทอง  
4. จันทร์เจริญ    
5. บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิต  
6. บ้านบางขาว  
7. บ้านสีล้ง 
8. ประกอบราษฎร์บ ารุง  
9. พรหมานุเคระห์   
10. พระพิมลเสนี  
11. วัดเขาดิน  
12. วัดท่าสะอ้าน  
13. วัดบน (ประจงอนุสรณ์)  
14. วัดบางเกลือ(ประชารัฐบ ารุง)  
15. วัดบางผึ้ง  
16. วัดบางววั (สายเสริมวิทย์)  
17. วัดบางสมคัร  
18. วัดบางแสม  
19. วัดพิมพาวาส (สีล้งสาราลัย)  
20. วัดล่าง (บวรวิทยายน)  
21. วัดลาดยาว  
22. วัดสองคลอง   
23. วัดสุขารามสามแยก  
24. วัดสุคันธศีลาราม  
25. วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม  
26. สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล  
27. สกัด 80  
28. สามัคคีราษฎรบ ารุง  
29. แสมขาว 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
   

ล าดับที่ อ าเภอ รายชื่อโรงเรียน 
3. บ้านโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 

1. วัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์)  
2. วัดกลางราษฎรบ ารุง  
3. วัดคลองต้นหมัน 
4. วัดคลองบ้านโพธิ์ 
5. วัดคลองสวน  
6. วัดดอนทราย  
7. วัดดอนสีนนท์  
8. วัดเทพราช  
9. วัดประชาบ ารุงกิจ  
10. วัดประศาสน์โสภณ  
11. วัดผาณิตาราม  
12. วัดพนมพนาวาส  
13. วัดพิพิธประสาทสุนทร  
14. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  
15. วัดลาดบัว 
16. วัดศรีมงคล  
17. วัดสนามจันทร์  
18. วัดสามกอ  
19. วัดแสนภูดาษ  
20. วัดหนองกระสังสามัคคี  
21. วัดใหม่ประเวศ  
22. วัดอรัญญิการาม  
23. วัดอินทาราม  
24. สุเหร่าเกาะไร  
25. สุเหร่าจรเข้น้อย 

4. บางน้ าเปรี้ยว 
 

1. วัดราษฎรบ ารุงศักดิ์ 
2. สุเหร่าลาชะล่า   
3. สุเหร่าคลองหกวา  
4. สุเหร่าดอนกลาง 
5. บึงสิงโต  
6. วัดไผ่ดา  
7. สุเหร่าคลอง  20 
8. วัดเกตุสโมสร  
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ อ าเภอ รายชื่อโรงเรียน 
 บางน้ าเปรี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. สุเหร่าปากคลอง 20  
10. วัดพุทธอุดมวิหาร  
11. สุเหร่าคลอง 14  
12. ปากคลองบางขนาก  
13. สุเหร่าดารุลนาอีม  
14. วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร  
15. วัดตะพังคลี  
16. สะแกโดดประชาสรรค์  
17. วัดแคราย  
18. สิทธิสุนทรอุทิศ  
19. วัดคลอง 18  
20. วัดสวุรรณเตมีย์  
21. วัดโพธ์เฉลิมรักษ์  
22. บ้านบึงพระอาจารย์  
23. วัดญาณรังษาราม  
24. วัดคลองเจ้า  
25. เฉลิมช่วงวิทยาทาน 
26. วัดประชาบ ารุง  
27. วัดบึงน้ ารักษ์  
28. วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบ ารุง  
29. ประชาฤกษ์สมบูรณ์  
30. วัดสว่างอารมณ์  
31. สุเหร่าใหม่ ปากคลอง 17  
32. บึงเทพยา  
33. วัดบางสาย  
34. สุเหร่าคู้  
35. สกุลดีประชาสรรค์  
36. วัดบางไทร  
37. สุเหร่าคลอง 18  
38. ปากบึงสิงโต  
39. ตลาดคลอง 16  
40. วัดรามัญ  
41. สุเหร่าสมอเอก 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ล าดับที่ อ าเภอ รายชื่อโรงเรียน 
 บางน้ าเปรี้ยว 

 
42. บ้านดอนเกาะกา  
43. บ้านคลอง 21  
44. บ้านปลายคลอง 20  
45. สุเหร่าดอนเกาะกา  
46. วัดบึงตาหอม  
47. สุเหร่าคลอง 15  
48. วัดหลวงแพ่ง  
49. วัดบึงทองหลาง  
50. สุเหร่าแคราย  
51. สุเหร่าคลอง 19 

ที่มา: (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ออนไลน์, 2558) 
 

2.1.3 สภาพปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ านวน 142 โรงเรียน มีบุคลากรรวม 1,367 คน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในปี การศึกษา 2558 ที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายด้าน เช่น 1) ด้านความสามารถผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ ทางเรียนของนักเรียน ที่ท าการประเมินผล
ทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในรายวิชาหลัก 
ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.33 ต่ ากว่า ระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละร้อยละ 50.13 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.93 ต่ ากว่า 
ระดับประเทศ 40.31 วิชาสังคมศึกษาฯ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.18 ต่ ากว่า ระดับประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.42 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.47 
ต่ ากว่าระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.74 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
42.59 ต่ ากว่า ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.52 2) ด้านความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวกยังพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน กล่าวคือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ที่ไม่สามารถท าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผู้ปกครองและท้องถิ่น 3) ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ครู มีการพัฒนาตนเองน้อยลงเมื่อ เปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันที่เศรษฐกิจ
และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ไม่ชอบใช้สื ่อ
การสอนหรือวิธีการสอนที่แปลกใหม่ตลอดจนไม่ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 4) ด้านความสามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้ครู 
มีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ส่วนใหญ่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านบริหาร
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การศึกษาโดยตรง แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาท าให้การบริหารงานมุ่งแต่ให้ผลงาน
ส าเร็จตามเปูาหมายเพียงด้านเดียวประกอบกับผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ ท าให้ขาดความเข้าใจ
กับชุมชนเป็นอุปสรรคในการท างานร่วมกัน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1, 2558, หน้า 12) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 

2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
ประสิทธิผล เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจว่าการบริหารของหน่วยงานหรือ

องค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถด าเนินงานจนบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลที่ได้รับและผลส าเร็จของงาน มีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องค์กรพึงประสงค์  
นักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ต่างๆ กัน ดังนี้                             

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 667) ไดใหความหมายของค าวาประสิทธิผล หมายถึง
ผลส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

ประชุม รอดประเสริฐ (2548, หน้า 203) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผล
โดยสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเปูาหมาย
หากสามารถท าได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิภาพสูง 

ภรณี กีร์ติบุตร (2549, หน้า 207) ได้ให้ความหมายว่าประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ในการเลือกเปูาหมายนั้นๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่า องค์การสามารถสนองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นที่ต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะท ามากน้อยเพียงใด 

ชีชอร์ และยูชต์แมน (Seashore & Yuchtman, 1991; อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552, 
หน้า 203) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการน าทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมีคุณค่าจากสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์การ 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 309) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง 
การที่ผู้บริหาร สามารถใช้ภาวะผู้น า เป็นศูนย์รวมในการจัดการศึกษาท าให้ครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจ 
เป็นผลท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษา มีประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของการศึกษา หมายถึง ความส าเร็จของการศึกษา
ที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.2 ความส าคัญของประสิทธิผล 
ธงชัย สันติวงษ์ (2549, หน้า 9-10) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในศาสตร์

ทางการบริหารและองค์การ นับว่าเป็นการตัดสิใจคั้นสุดท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จ
หรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลองค์การ ถ้าองค์การสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถด าลงอยู่ต่อไปได้ แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์การจะล่มสลาย
ไปในที่สุด ดังนั้น ประสิทธิผลจึงมีความส าคัญต่อองค์การ ดังนี้ 
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1) ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ การจัดตั้งองค์การย่อมก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการ 

2) ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานที่ก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ย่อมต้องมีการวางแผน ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าที่ 
การบริหาร การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

3) ประเมินผลส าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่เนินการได้ตามแผนงาน
กับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และความคาดหวัง
ขององค์การ แสดงว่าองค์การมีประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประสิทธิผลของบุคคลคือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามรถปฏิบัติงานใดๆ 
หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จท าให้บังเกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพเช่นความถูกต้องความมีคุณค่าเหมาะสมกับงานตรงกับความคาดหวังและ
ความถูกต้องของหมู่คณะ สังคม และผู้จะน าผลนั้นไปใช้เป็นผลทีได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่ง กิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson et al, 2003, p. 205) 
ได้อธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์การว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว คือ 

ก. การผลิต (production) 
ข. ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ค. ความพึงพอใจ (satisfaction) 
ง. การปรับเปลี่ยน (adaptiveness) 
จ. การพัฒนา (development) 

แคทซ์ และคาห์น (Katz & kahn, 2003, p. 42) กล่าวว่าประสิทธิภาพเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของประสิทธิผล ทั้งเนื้อหาจากประสิทธิภาพขององค์การนอกจาก หมายถึงผลตอบแทนที่ได้รับการลงทุน
แล้วยังหมายถึงเปูาหมายขององค์การการวัดประสิทธิภาพขององค์การจึงจ าเป็นต้องรู้เปูาหมายของ
องค์การให้ชัดเจนเสียก่อนจึงด าเนินการ การวัดผลขององค์การจะต้องมีฐานหรือเกณฑ์เพ่ือการเปรียบเทียบ
ผลการบรรลุเปูาหมาย ทั้งนี้ได้กล่าวแล้วว่า การวัดประสิทธิผลขององค์การคือการศึกษาเปรียบเทียบ
อัตราส่วนระหว่างปัจจัยกับผลงาน เอดูว่าผลที่ได้รับมากหรือน้อยกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้และการใช้
ทรัพยากรเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จนั้นมากน้อยเพียงใดทรัพยากรในที่นี้หมายถึงปัจจัยเพ่ือการผลิต ได้แก่ 
ทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ความพยายามและต้นทุนที่ลงไป ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ความสามารถ
ในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สเดียรส์ และพอร์เตอร์ (Steers & Porter, 2005, p. 195) ได้จ าแนกตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพขององค์การออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ลักษณะขององค์การ ลักษณะของโครงสร้างองค์การ และความสัมพันธ์ระหว่าง
งานบังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่และตัวบุคคลในองค์การตลอดจนขนาดขององค์การซึ่งในลักษณะ
ขององค์การนั้นมีองค์ประกอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) การกระจายอ านาจ (decentralization) เป็นระดับคามมากน้อยของอ านาจ
ที่กระจายให้ไปตามขั้นการบังคับบัญชา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานและกิจกรรมขององค์การ-ความช านาญเฉพาะทาง (specialization) หมายถึง การแบ่งส่วนงาน
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ตามความช านาญเฉพาะอย่างหรือเฉพาะที่ การแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะอย่างจะน าไปสู่
ประสิทธิผลสูงเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีความเชี่ยวชาญซึ่งท าให้ผลงานเขามีส่วนร่วม
กิจกรรมหรือรับผิดชอบเปูาหมายได้สูงขึ้น 

(2) ความเป็นทางการ (span of control) เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
อย่างเป็นทางการขององค์การ ซึ่งใช้เป็นเครื่องควบคุมของคนงาน แต่ทั้งนี้มีข้อควรตระหนักว่าการที่
องค์การมีความเป็นทางการมากเท่าไหร่จะกลับเป็นอุปสรรคต่อความมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะ
ผู้บริหารมักยึดติดระเบียบแบบแผนตามตัวหนังสือ ซึ่ งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมใหม่ๆ หรือทีปรับ
ให้เข้ากับสภาพปัญหาการจ ากัดลงในวงแคบ ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามระเบียบในบางครั้งจึงอาจจ าเป็นต้อง
มีการปรับพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติ 

(3) จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหากมีความสะสมในสัตส่วนระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีผลต่อประสิทธิผลต่อการด าเนินงานกลุ่ม 

2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม ซึ่งมีทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก อันได้แก่ ความสลับซับซ้อน 
ความมั่นคงและความไม่แน่นอน เช่นสภาวการณ์ด้านการตลาด เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
และสภาพแวดล้อมในองค์การ หมายถึง บรรยากาศองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจะเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลขององค์การมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 2 ประการ คือ 

(1) ความสามารถในการคาดคะเนและสภาวะของสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
(2) ความมีเหตุผลของการกระท าขององค์การ นั้นคือองค์การที่มีประสิทธิผล

มากที่สุดถูกก าหนดโดยปัจจัยภายนอกบทบาทของนักบริหารคือ การท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อม
และปรับโครงสร้างและการปฏิบัติให้เข้าได้กับภาวะดังกล่าว 

3) ลักษณะของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมของคนในองค์การมีผลกระทบหรือ
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ทั้งนี้เนื่องจาก
บุคคลที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์การแต่ละคนต่างก็มีความคาดหวังต่อการที่จะได้รับการตอบสนอง
ในการท างานเพ่ือองค์การนั้นๆ และบุคคลเองก็มีความสามารถที่จะให้องค์การอยู่รอดเจริญเติบโต
เพ่ือจะได้มีงานท า องค์การเองก็คาดหวังผลงานจากตัวบุคคล จึงก่อให้เกิดความผูกพันขึ้น มีพฤติกรรม 
3 ประการ ที่องค์การจะต้องได้รับการตอบสนองจากคนในองค์การเพ่ือองค์การจะได้สามารถมีประสิทธิผล
สูงสูดได้ คือ 

(1) ความสามารถในการสรรหาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรคน โดยจัดระบบรางวัล
ตอบแทนให้เหมาะกับผลงาน และสนองต่อความต้องการของบุคคลตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพ 

(2) องค์การจะต้องมีความสามารถท่ีจะท าให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานตาม
บทบาทของตนที่รับผิดชอบอย่างเต็มใจ 

(3) องค์การที่มีประสิทธิผลจะต้องสร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยต่อ
การที่พนักงาน ไม่เพียงพอแต่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่พรรณนาลักษณะงาน (job description) เท่านั้น
แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการคิดสร้างสรรค์ที่จะกระท างาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานน าไปสู่
เปูาหมายที่ดียิ่งขึ้น 
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(4) ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลนั้น ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้ฝุายบริหารสามารถบริหารสามารถบรรลุผลถึงเปูาหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติในประเด็นต่างๆ เช่น การก าหนดเปูาหมายที่
ชัดเจนและแน่นอน การจัดหา 

ดังนั้นประสิทธิผลจึงมีความส าคัญต่อองค์การหรือหน่วยงานมากถ้าประสิทธิผลของบุคคล
มีคุณภาพ ก็ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การมีคุณภาพเช่นกัน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ
ขององค์การในการที่จะตัดสินใจว่าองค์การหรือหน่วยงานจะอยู่รอดหรือไม่ 

2.2.3 ลักษณะของประสิทธิผล 
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของประสิทธิผล ดังนี้ 
มอทท์ (Mott, 1972, p. 373; cited in Hoy & miskel, 2001, p. 305) ได้แบ่งลักษณะของ

ประสิทธิผลออกเป็น 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ  การที่

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานในสถานศึกษา ทั้งการบริหารการจัดการเรียน
การสอนจนสามารถท าให้นักเรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ซึ่งพิจารณา
ได้จากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ความสามารถในด้านวิชากรของนักเรียนและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก คือ การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานในโรงเรียนทั้งการบริหารและการอบรมคุณธรรม
ของนักเรียนนอกจากการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยที่ดี
และท าให้รู้จักพัฒนาตนเอง มีเจตคติในการศึกษาเร่าเรียน เป็นที่พอในของผู้ปกครอง 

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา คือ ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่ร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงานทางด้านวิชาการ
การเรียนการสอนเพ่ือให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณา
จากลักษณะการยอมรับของครูต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการบริหาร และการเรียนการสอน
ความสามารถความรวดเร็วของครูต่อการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการของตนเอง
ความกระตือรือร้นของครูที่จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ที่ได้จากการปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษา 

4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา คือ ความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ  ทั้งด้านการเรียนการสอน
การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

รอบบินส์ (Robbins, 2003, p. 258) ได้ศึกษาประสิทธิผลองค์การจากการจากพัฒนา
รูปแบบต่างๆ สามารถสรุปแนวทางการศึกษาได้ทั้งหมด 4 แนวทาง ดังนี้ 

1) แนวทางการบรรลุเปูาหมาย (the goal-attainment approach) แนวทางการบรรลุ
เปูาหมายนี้เป็นไปตามความหมายขององค์การที่หมายถึง การสร้างขึ้นมาเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายเฉพาะ 
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(specificgoal) ระดับการบรรลุของเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นการเน้นที่ผล (ends) มากกว่าวิธีการ 
(means) ฐานคต ิ(assumption) ของแนวทางนี้ คือ 

(1) องค์การต้องมีเปูาหมายที่แน่นอน (ultimate goals) 
(2) เปูาหมายต้องมีความชัดเจจนเข้าใจตรงกัน 
(3) เปูาหมายต้องไม่มากเกินไป 
(4) เป็นเปูาหมายที่มีความเห็นสอดคล้องกัน 
(5) วัดความก้าวหน้าของเปูาหมายได้ 

เปูาหมายองค์การที่จะท าให้เป็นไปตามฐานคติ ควรจัดท าให้เป็นเปูาหมายเชิงปฏิบัติการ 
(operative goals) เป็นเปูาหมายเฉพาะ (specific goals) ขององค์การเพ่ือให้เข้าใจตรงกันและสามารถ
วัดได้  

2) แนวทางเชิงระบบ (the system approach) แนวทางเชิงระบบเป็นไปตามความหมาย
ขององค์การว่าองค์เป็นระบบ (systems) ต้องการปัจจัย (inputs) มีกระบวนการเปลี่ยนปัจจัย (process) 
และมีผลผลิต (outputs) ต้องรักษาเสถียรภาพและความสมดุล ดังนี้ แนวทางเชิงระบบมุ่งเน้น
จึงหมายถึง ความสามารถขององค์การ ในการจัดทรัพยากร การรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของ
ระบบภายในองค์การและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างประสบผลส าเร็จกับสภาพแวดล้อมภายนอกแนวทาง
เชิงระบบเน้นวิธีการ (means) มากกว่าที่ผล (ends) ข้อดีของแนวทางระบบ คือการท าให้ผู้บริหาร
ตระหนักในความส าคัญของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของระบบย่อยในองค์การและเหมาะสมกับ
องค์การที่มีเปูาหมายครุมเครือไม่สามารถวัดได้เพราะสามารถใช้เกณฑ์อ่ืนๆ แทนการท าให้บรรลุ
เปูาหมาย 

3) แนวทางเชิงกลยุทธ์-กลุ่มที่เกี่ยวข้อง (the strategic-constituencies approach) 
แนวทางการแข่งขันเป็นกรอบแนวคิดบูรณาการในการศึกษาประสิทธิผลองค์การแนวใหม่ ฐานคติ
(assumption) ของแนวทางนี้ พิจารณาองค์การในฐานะทีเป็นระบบภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่งต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ ความพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนองค์การ
ให้มีการอยู่รอด ความหมายของประสิทธิผลองค์การตามแนวทางนี้คือระดับความสามารถของ
องค์การในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่เกี่ยวของในสภาพแวดล้อมขององค์การแนวทาง
กลุ่มที่เกี่ยวข้องจะคล้ายคลึงกับแนวทางเชิงระบบ คือ ทั้ง 2 แนวทางตะหนักถึงความส าคัญของการ
พ่ึงพาอาศัยพายในระบบ แต่มีจุดเน้นต่างกัน โดยแนวทางกลุ่มที่เกี่ยวข้องเชิงกลยุทธ์จะพิจารณา
สภาพแวดล้อมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดขององค์การ ผู้บริหารองค์การจะไม่ละเลยต่อกลุ่ม
ที่มีอ านาจที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ 

4) แนวทางการแข่งขัน-คุณค่า (the competing-values approach) แนวทางการแข่งขัน 
คุณค่าเป็นกรอบแนวคิดบูรณาการในการศึกษาประสิทธิผลองค์การฐานคติของแนวคิดนี้  คือ
ประสิทธิผลองการจะมีความเป็นอัตนัย (subjective) ขึ้นอยู่กับค่านิยมความชอบและความสนใจของ
ผู้ประเมินจึงไม่มีเกณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับการประเมินประสิทธิผลองค์การแนวทางนี้ โดยก าหนด
องค์ประกอบทั่วไปของเกณฑ์ประสิทธิผลองค์การและต้องใช้องค์การประกอบเหล่านั้นเป็นพื้นฐาน
ในการก าหนดคุณค่าที่แข่งขันเพ่ือที่จะก าหนดรูปแบบประสิทธิผลที่มีลักษณะเฉพาะได้ในแต่ละ
รูปแบบการเลือกรูปแบบประสิทธิผลองการที่เหมาะสมนั้น คุณค่าใดจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ประเมินขึ้นอยู่
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กับว่าองค์การอยู่ในข้ันใดขององค์กรชีวิตขององค์การ คือ ลักษณะขององค์การและเงื่อนไขที่เหมาะสม
ในการใช้แต่ละแนวทาง 

ฮอลตัน (Halton, 2001; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, หน้า 324) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลว่าประกอบด้วยองค์ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย คือ 

1) การมีจุดหมายร่วม 
(1) มีค่านิยมร่วมและความเชื่อร่วม 
(2) มีจุดหมายชัดเจน 
(3) มีภาวะผู้น าทางการสอน 

2) เน้นการเรียนรู้ 
(1) คิดตามความก้าวหน้าของหนักเรียนสม่ าเสมอ 
(2) มีความคาดหวังสูง 
(3) มีการพัฒนาครู 
(4) เน้นการสอนและหลักสูตร 

3) มีบรรยากาศการเรียนรู้ 
(1) ความเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน 
(2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(3) การยอมรับ 
(4) พฤติกรรมทางบวกของนักเรียน 
(5) การสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง 

ฮาล (Hall, 2003, p. 249) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลที่ทุกสถานศึกษาควรมีไว้ 9 ลักษณะ ดังนี้ 
1) มีการก าหนดค่านิยมความคาดหวัง และมาตรฐานของโรงเรียน 
2) มีการบริหารห้องเรียนที่ดี 
3) มีการสอนของครูและความคาดหวังที่สูง 
4) มีครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
5) เน้นการเรียนรู้ 
6) มีสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับนักเรียนและครู 
7) มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หนักเรียน 
8) มีการประสบผลส าเร็จของนักเรียน 
9) มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 

2.2.4 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล 
มีผู้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินประสิทธิผล ดังนี้ 
มอร์ทิมอร์ (Mortimore, 2001; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, หน้า 326) ได้กล่าวถึง

ปัจจัยส าคัญของการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ 12 ตัว ดังนี้ 
1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของหัวหน้าฝุาย 
3) การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผน การพัฒนา และการตัดสินใจ 
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4) ความสามัคคีของคณะครู 
5) เน้นการเรียนรู้ 
6) การสอนที่ท้าทาย 
7) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท างาน 
8) เน้นการเรียนการสอน 
9) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
10) การบันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนและการประเมินผล 
11) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
12) มีบรรยากาศทางบวก 

คาร์เวล และสพิงส์ (Caldwell & Spink, 2004, p. 108) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความ
มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 6 ด้านจ านวน 43 รายการ ดังนี้ 

1) ด้านหลักสูตร 
(1) สถานศึกษามีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน 
(2) สถานศึกษามีแผนงานที่ได้รับการวางแผนไว้อย่างสมดุลและเป็นระบบสามารถ

ตอบสนองของผู้เรียนได้ 
(3) สถานศึกษามีแผนงานพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ต้องการ 
(4) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรมของนักเรียนในระดับสูง 

2) ด้านการตัดสินใจ 
(1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายของสถานศึกษาในระดับสูง 
(2) คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 
(3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 

3) ด้านทรัพยากร 
(1) สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ครูท าการสอนได้

อย่างมีประสิทธิผล 
(2) สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจ 

4) ด้านภาวะผู้น า มีผู้บริหารที่ 
(1) สามารถแบ่งสรรหน้าที่และทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
(2) จัดสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา 
(3) ตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของครู 
(4) ใสใจต่อการพัฒนาวิชาชีพครู 
(5) กระตุ้นให้คณะครูมีการพัฒนาวิชาชีพและใช้ครูที่มีทักษะ 
(6) มีความตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังเกิดข้ึนในโรงเรียนระดับสูง 
(7) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน ครูและนักเรียน 
(8) มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น 
(9) มีความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(10) จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับส าหรับครูในระดับสูง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

29 
 

(11) มีการตรวจสอบแผนงานอย่างถูกต่อเนื่อง และวัดความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย 
5) บรรยากาศ 

(1) สถานศึกษาก าหนดค่านิยมที่ส าคัญ 
(2) ผู้บริหารสอนศึกษา ครู นักเรียน แสดงความผูกพันและจงรักภัคดีต่อจุดหมาย

และค่านิยม ของสถานศึกษา 
(3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่รื่นรมย์ ตื่นเต้น และท้าทายต่อครูและนักเรียน 
(4) มีบรรยากาศการยอมรับและเชื่อถือซึ่งกันและกันของครูกับนักเรียน 
(5) มีบรรยากาศการไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดในโรงเรียน 
(6) มีความคาดหวังในโรงเรียนว่านักเรียนทุกคนจะท าดี 
(7) มีพันธะที่เข้มแข็งที่จะให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
(8) ผู้ริหาร ครู และนักเรียนมีความคาดหวังในความส าเร็จระดับสูง 
(9) นักเรียนมีขวัญก าลังใจในระดับสูง 
(10) นักเรียนมีความยอมรับนับถือผู้อื่นและความเป็นเจ้าของของผู้อ่ืน 
(11) จัดในนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา 
(12) มีความเป็นระเบียบวินัยในสถานศึกษา 
(13) ผู้บริหารอาวุโสมีโอกาสเล็กน้อยท่ีจะเก่ียวข้องโดยตรงกับวินัยของนักเรียน 
(14) อัตราการขาเรียนของนักเรียนต่ า 
(15) อัตราการพัฒนาของนักเรียนต่ า 
(16) อัตราการประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ า 
(17) ครูมีขวัญก าลังใจในระดับสูง 
(18) ครูมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีน้ าใจความเป็นกลุ่มในระดับสูง 
(19) อัตราการขาดงานของครูต่ า 
(20) การย้ายของครูมีเพียงเล็กน้อย 

6) ด้านผลลัพธ์ 
(1) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ า 
(2) คะแนนทดสอบแสดงถึงความส าเร็จในระดับสูง 
(3) ความส าเร็จในการศึกษาต่อหรือหางานท าของนักเรียนอยู่ในระดับสูงจากการศึกษา 

มอร์ทิมอร์ (Mortimore, 2001, p. 23) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญของการประเมินประสิทธิผล
ขององค์การไว้ 12 ข้อ ดังนี้ 

1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของหัวหน้าฝุาย 
3) การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผน การพัฒนา และการตัดสินใจ 
4) ความสามัคคีของคณะครู 
5) เน้นการเรียนรู้ 
6) การสอนที่ท้าทาย 
7) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท างาน 
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8) เน้นการเรียนการสอน 
9) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
10) การบันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนและการประเมินผล 
11) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
12) มีบรรยากาศทางบวก 

2.2.5 ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน 
นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนไว้มากมาย ดังนี้  
มิสเกล และคนอ่ืน (Miskel, et al., 1983; cited in Hoy and Miskel, 2001, p. 306) 

กล่าวว่าประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตและบริหารที่มีปริมาณและ
คุณภาพมากว่ารวมทั้งมีความสามารถยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 373) ได้รวบรวมแนวความคิดของนักศึกษา
ที่ให้ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนว่า หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการท างาน
ของครู หรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนดี และสรุปว่าประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาจากตัวบ่งชี้  
4 ประการ คือ 

1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

เบนนิส (Binnis, 1972, p. 12) ได้อธิบายและให้ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนว่า 
หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
และความสามารถในการประสานสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อรวมพลังให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 

คอลแวล และสพิงค์ (Caldwell & spinks, 1990, p. 108) ได้สรุปให้ทราบว่าลักษณะ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นประกอบด้วย 4 เรื่องใหญ่ คือ 

1) เน้นเรื่องการเรียนการสอน โดยผู้บริหารจะต้องมีความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
2) ความสามารถได้รับการตรวจสอบได้ทั้งจากท้องถิ่น จากรัฐหรือจากส่วนกลาง

ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนจะต้องบริหารภายใต้กรอบของท้องถิ่น ของรัฐ หรือของส่วนกลาง ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือการจัดอันดับความส าคัญ 

3) การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
4) การมีแผนงานที่พัฒนาวิชาชีพเนื่องจากการบริหารแบบกระจายอ านาจต้องการ

ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในการก าหนดจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 
การก าหนดนโยบาย การจัดอันดับความส าคัญ การจัดสรรทรัพยากร กระบวนการเรียนการสอน และ
การประเมินผลที่เหมาะสม  

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมายในการ างาน โดยพิจารณาจากความสามารถของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถด ารงชีวิต
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อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีและสามารถยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ 

2.2.6 คุณลักษณะและองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน 
มีผู้กล่าวถึงคุณลักษณะและองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ 
ฮอล์ท และไฮท์ (Holt & Hinds, 1998, p. 22) ได้ให้แนวคิดและกล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ

ที่จะส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาวาประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
1) องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ประกอบด้วยการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

การมีค่านิยมและความเชื่อร่วมกันและการมีภาวะผู้น าทางด้านการเรียนการสอน 
2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องและ

ความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ในทางบวกของนักเรียน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง 

3) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักสูตร การสอนการพัฒนาบุคลากร 
ความคาดหวังในความส าเร็จสูงและการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 301) ได้ไห้แนวคิดและกล่าวถึง ผลงานการวิจัย
เกี่ยวกับองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน และได้ให้ความส าคัญขององค์ประกอบที่จะท าให้เกิด
ประสิทธิผลในโรงเรียน ประกอบด้วย  

1) ผู้บริหารจะต้องมีความเป็นผู้น าสูง โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน 
2) เน้นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรียน 
3) ตั้งความหวังในความส าเร็จของนักเรียนไว้ในระดับสูง 
4) มีการประเมินผลนักเรียนอย่างมีระบบและสม่ าเสมอ 
5) มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบเรียบร้อย 

วูด และอูริค (Woode & Orlik, 1994, p. 10) ได้ให้แนวคิดและกล่าวถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันที่มีผลวัติดังนั้นเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนในวันพรุ่งนี้กับวันนี้อาจไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามมีค าถามที่สามารถน าไปใช้
ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนได้อย่างกว้างๆ ดังนี้ คือ  

1) โรงเรียนมีคุณภาพในทุกด้านหรือไม่ 
2) โรงเรียนมีคุณภาพต่อนักเรียนทุกคนหรือนักเรียนทุกกลุ่มหรือไม่ 
3) โรงเรียนคุณภาพที่ดีกว่าที่อ่ืนๆ หรือไม่ในเรื่องการเรียนการสอน 
4) โรงเรียนได้มีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างไร 

คลิกแมน กอร์ดอน และโรสกอร์ดอน (Glickman Gordon & Ross-Grodon, 2001, p. 49)
กล่าวสรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารงาน
ที่ได้มีการปรับปรุงแล้วว่ามี 12 ประการ คือ  

1) ผู้บริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผู้น าซึ่งรวมถึงภาวะผู้น าของครู 
2) ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
4) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
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5) ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียน การจัดกิจกรรม 
ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

6) เน้นที่การเรียนการสอน 
7) มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
8) มีแผนการสอนที่ด ี
9) ครูมีความร่วมมือกัน 
10) มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน 
11) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาการปรับปรุงโรงเรียน 
12) ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

คอลเวล และสปิงคส์ (Caldwell & Spinks, 1990) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  

1) เน้นการเรียนการสอน 
2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้ 
3) การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
4) การมีแผนงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารและครู 

เซอร์จิโอวานี (Sergiovammi, 1991, pp. 258-263) ได้สรุปลักษณะของสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลว่าควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  

1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 
3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
4) มีบรรยากาศของสถานศึกษาในทางบวก 
5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 
6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 
7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
9) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 

แซมมอนส์ ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman & Mortimore, 1995, p. 110) 
ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบที่ส่งผลถึงความส าเร็จหรือ ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
ว่ามี 11 ปัจจัย คือ 

1) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพประกอบด้วย 
(1) มีความมั่นคงและจัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์การและบริหารเชิงรุก 

สร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 
(2) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้

นโยบายต่างๆ 
(3) สร้างครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ 
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2) การมีวิสัยทัศน์ และเปูาหมายร่วมกัน ประกอบด้วย 
(1) การมีเอกภาพของเปูาหมายโรงเรียน 
(2) มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือความก้าวหน้าของนักเรียน 
(3) มีความเคารพในสถาบัน 

3) มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 
(1) มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ 
(2) มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน 

4) การเรียนการสอนที่เข้มแข็ง ได้แก่ 
(1) การใช้เวลาที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร 
(2) เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5) มีแผนการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน  ได้แก่ 
(1) ความประสิทธิภาพของแผนการสอน ในการเตรียมการสอน 
(2) มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจนของแผนการสอน 
(3) มีบทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
(4) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 

6) มีความคาดหวังต่อโรงเรียน และนักเรียนในระดับสูง ได้แก่ 
(1) ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงร่วมกันทั่วถึงทั้งโรงเรียน 
(2) มีการสื่อสารและเสริมแรงเพ่ือให้ความคาดหวังสู่ความเป็นจริง 
(3) มีการคิดการปฏิบัติที่ท าให้ไปสู่ความคาดหวัง 

7) มีการเสริมแรงครู ได้แก่ 
(1) การให้ความเป็นธรรมในการให้รางวัล และการลงโทษ 
(2) ชี้แจงและให้ทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง 

8) มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ได้แก่ 
(1) มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
(2) มีการประเมินศักยภาพของโรงเรียน 

9) นักเรียนมีความรับผิดชอบ ได้แก่ 
(1) การสร้างความศรัทธาของครูให้แก่นักเรียน 
(2) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน 
(3) การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 

10) มีความร่วมมือระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ 
(1) การให้ความร่วมมือที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

11) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ 
(1) การพัฒนาบุคลากรทุกฝุายของโรงเรียนให้มีการเรียนรู้ และรับผิดชอบ โรงเรียน

ได้เองเพ่ือสร้างทีมงานในการพัฒนาโรงเรียน 
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ลูเนนเบิร์ก และออสเตน (Lunenburg & Ornstein, 1996, p. 348) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิ 
ผลของโรงเรียนจากโครงการ connecticut school effectiveness project และสรุปลักษณะของ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่ามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 

1) มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (a safety and orderly environment) 
และไม่เป็นปัญหาอุปสรรส าหรับการเรียนการสอน 

2) พันธะกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (a cleat school mission) บุคลากรมีส่วนร่วม
ในภาระผูกพันของเปูาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

3) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้คุณลักษณะ
ของงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล (histructional effective) 

4) มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (a climate of high expectation) โดยที่อาจารย์
ต้องสามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ ในทักษะเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นได้ 

5) ทุ่มเทในการท างาน (high time on task) เพ่ือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนาทักษะ 

6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ (frequent monitoring 
of student program) เพ่ือน าผลมาปรับปรุงต่อไป 

7) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปกครอง (positive home school relations) โดยที่
ผู้ปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและช่วยเหลือส่วนที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแห่งสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria: department of 
education & training, 2002, p. 25) ได้ศึกษาพัฒนาองค์ประกอบของโรงเรียนประสิทธิผล พบว่า
มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1) ภาวะผู้น าที่เป็นมืออาชีพ 
2) การมคีวามคาดหวังต่อนักเรียนในระดับสูง 
3) การเน้นที่การเรียนการสสอน 
4) การสอนอย่างมีวัตถุประสงค ์
5) ความน่าเชื่อถือ 
6) ความรับผิดชอบ 
7) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
8) สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวร 

จากข้อความดังกล่าว สรุปได้ว่า คุณลักษณะและองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียน คือ ผู้เรียน
มีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบอาชีพ
ได้มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เอ้ือต่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการที่ดี มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

2.2.7 เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
คอลเวล และสปิงคส์ (Caldwell & Spinks, 1990, p. 108) ได้กล่าวและอธิบายถึงเกณฑ์

ประเมินความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาประกออบด้วย 6 ด้าน จ านวน 43 รายการ ซึ่งเขาถือว่า
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เป็นเกณฑ“์แบบอุดมคติ” (ideal type) คือ แม้แต่สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงอาจจะมีไม่ครบทุกรายการ
แต่ก็มีประโยชน์ที่จะใช้วัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ มีรายการดังนี้ 

1) ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย มีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน มีแผนงานที่ได้รับ
การวางแผนงานที่ได้รับการวางแผนไว้อย่างสมดุลและเป็นระบบ สามารถตออบสนองความต้องการ
ของนักเรียนในสถานศึกษาได้มีแผนงานพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ต้องการและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสูง 

2) ด้านการตัดสินใจ ประกอบด้วย บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษา
ในระดับสูง คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กับสถานศึกษาในระดับสูง 

3) ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ครู
ท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ 

4) ด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ความสามารถในการก าหนดหน้าที่และทรัพยากร
เพ่ือปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา
การตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของครู การใส่ใจต่อการพัฒนาวิชาชีพครู การกระตุ้นครู
เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาวิชาชีพครูที่มีทักษะ การตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังขึ้นในสถานศึกษาระดับสูง 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอ่ืน ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่น 
มีความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับส าหรับครูอยู่ในระดับสูง ตรวจสอบ
แผนงานและวัดความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย 

5) ด้านบรรยากาศ ประกอบด้วยสถานศึกษาก าหนดค่านิยมที่ส าคัญ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
แสดงความผูกพันและจงรักภักดีต่อจุดหมายและค่านิยมของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมให้หน้าอยู่ 
ตื่นเต้น และท้าทายต่อครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียนมีบรรยากาศ
ความไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดในสถานศึกษา มีความคาดหวังในสถานศึกษาว่านักเรียนทุกคน
จะท าดี ผู้บริหารครู และนักเรียนมีความคาดหวังความส าเร็จในระดับสูง นักเรียนมีการยอมรับนับถือ
และความเป็นเจ้าของผู้อ่ืน จัดให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา มีความเป็นระเบียบวินัย
ที่ดีในสถานศึกษา ผู้บริหารอาวุโสเกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่ า อัตราความประพฤติ
เหลวไหลของนักเรียนต่ า ครูมีขวัญก าลังใจในระดับสูง ครูมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในระดับสูง 
อัตราการขาดงานของครูต่ า คะแนนทดสออบแสดงถึงความถึงความส าเร็จในระดับสูง การศึกษาต่อ
หรือหางานท าของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 

6) ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ า คะแนนทดสอบ
แสดงถึงความส าเร็จในระดับสูง การศึกษาต่อหรือหางานท าของนักเรียนในระดับสูง 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & miskel, 1991, pp. 394 -397) ได้เสนอแนะเกณฑ์ในการประเมินที่
น่าสนใจไว้ 4 ตัว ดังนี้  

1) การปรับตัว (adaptation) เป็นหน้าที่หลักขององค์การที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
และเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ตัวเกณฑ์ที่มาใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการปรับตัว ได้แก ่ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวัตกรรม ความเจริญเติบโต และการพัฒนา 
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2) การบรรลุเปูาหมาย (goal achievement) องค์การมีการก าหนดเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ หรือผลส าเร็จที่พึงปรารถนา ซึ่งองค์การจะต้องจัดหาและใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือบรรลุผล 
ตามที่ต้องการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ การจัดทรัพยากรและประสิทธิภาพ 

3) การบูรณาการ (integation) คือ ความสามารถในการหล่อหลอม ประสมประสาน
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การเพ่ือรวมพลัง เพ่ือการปฏิบัติภารกิจ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินได้แก่ 
ความพึงพอใจ บรรยากาศการท างาน การสื่อความหมาย และความขัดแย้ง 

4) การคงไว้ระบบค่านิยม (latency) ความสามารถขององค์การที่จะโน้นน้าวบุคคล
ในองค์การให้ด ารงรักษาไว้ซึ่งค่านิยม รูปแบบวัฒนธรรมของบุคคลในระบบ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
ได้แก่ ความจงรักภักดี ศูนย์กลางความสนใจของชีวิต แรงจูงใจ และเอกลักษณ์ 

มอทท์ (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 373) ซึ่งได้กล่าวถึงเกณฑ์ การประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนในแง่ของความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 

1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 
2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 
3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
4) ความสามารถในการแก้ปัญหา (solving problems) 

จากข้อความดังกล่าว สรุปได้ว่า เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ต้องมีเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์หรือผลส าเร็จของงานและมีความคาดหวังสูง โดยที่ผู้บริหาร ครู ต้องมีภาวะผู้น า  
ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผน มีทรัพยากรพอเพียงและมีคุณภาพ โรงเรียนจะต้อง
มีบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดี ผู้บริหาร และครู ต้องมีความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและ
มีความยืดหยุ่นโดยอาศัยเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมาเป็นกรอบในการด าเนินงานทุกๆ
ด้านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกณฑ์ประเมินประสิทธิผล
ตามแนวคิดของ มอทท์ (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 373) เพราะเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิผลของ มอทท์ (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 373) ซึ่งมีสาระส าคัญ
ที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมด เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมีทั้งหมด 4 ด้าน 
ดังนี้ 

1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 
2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 
3) ความสามารถในการปรับตัว (solving problems) 
4) ความสามารถในการแก้ปัญหา (solving problems) 
1) ความสามารถในการผลิต หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนที่สร้างความเชื่อมั่นได้สูงโดยวัดจากความนิยมของชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนประการหนึ่ง 
ได้แก่ โรงเรียนมีนักเรียนเข้าเรียนมีปริมาณมากและคุณภาพ การเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์สูง โดยดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบันชั้นสูงไดเป็นจ านวนมาก  
โรงเรียนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพสูงดังกล่าวนี้ ได้แก่ โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียง 
โรงเรียนทีม่ีความพร้อมทางด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างพอเพียง  
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อาคารสถานบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ปัจจัยด้านการเงินคล่องตัวสามารถจัดซื้อจัดจ้างและ
ท าการเบิกจ่ายได้อย่างสะดวก มีบุคลากร คือ มีครูผู้สอนที่มีคุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนนั้นส่วนใหญ่จะดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเกณฑ์ชี้วัด
เพียงประการเดียวซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ควรจะพิจารณาถึงส่วนต่างๆ เช่น การพัฒนาทัศนคติให้มีแรงจูงใจ
ของนักเรียน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวังต่างๆ 
รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งลักษณะต่างๆ  
ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง และมีความต้องการอย่างมาก (Hoy & Miskel, 
1991; cited in Mott, 1972, p. 133) จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้เรียน นอกจากจะ
เป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ สูง เป็นที่น่าพึงพอใจแล้ว ยังจะมีการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และด้านคุณธรรมต่างๆ ที่พึงปรารถนาให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ในการสร้างเสริมประสิทธิผลทั้งด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพของนักเรียนนั้น นอกจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ อาคารสถานที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความต้องการบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย
ต่อการเรียนการสอนแล้ว บุคลากรที่ส าคัญได้แก่ ผู้บริหาร และครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา หากผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและมองเห็นความส าคัญของงานวิชาการในโรงเรียนอย่างแท้จริง หาแนวทางการส่งเสริม 
และพัฒนางานด้านวิชาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครอง
และชุมชนสร้างบรรยากาศในการท างานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ครู อาจารย์ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนอยู่เสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
โดยยึดกระบวนการ และผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอน
ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว เป็นที่เชื่อว่าโรงเรียนนั้น
จะบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลในด้านปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หรือผลการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้หรือทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรในแต่ละระดับได้ก าหนดหลักการไว้แตกต่างกัน แต่หลักการส าคัญที่มุ่งเน้นคือ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2550, หน้า 28) ดังนั้น จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอน คือ ต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ในรายวิชาหรือในหลักสูตรที่เรียน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้เรียนแต่ละคนมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ภัทรสรณ์ เสวตไอยาราม, 2549, หน้า 14) 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พฤติกรรมทางการเรียนที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า และเมื่อนักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมทางการเรียนให้ดีขึ้นแล้วจะท าให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการที่จะพยายาม
เข้าถึงความรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ความพยายามในการเรียนด้วยความตั้งใจ ท าให้บรรลุเปูาหมาย
โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องการ ซึ่งความสามารถตรวจสอบ
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หรือวัดความส าเร็จนั้นด้วยเครื่องมือวัดผลทางการเรียนโดยมุ่งวัดสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
ในด้านต่างๆ ได้มากกว่าการวัดความรู้ความจ า 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก หมายถึง มีความคิดเห็น 
ท่าที ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษาแสดงออกในทางที่ดีงามสมเหตุสมผล และ
สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม การศึกษานอกจากจะสร้างเสริมความเจริญให้บุคคลทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย ด้านสติปัญญามี
ความใฝุรู้ใฝุเรียน ทั้งรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้านสังคม สามารถ
น าความรู้ความสามารถ และทักษะอันจ าเป็นที่น าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์
ได้อย่างเป็นสุข และด้านจิตใจ รู้จักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสมและดีงามแล้ว 
ทัศนคติทางบวกจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากผู้ได้รับการศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้ทัศนคติประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้ (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2549, หน้า 67)  

(1) องค์ประกอบด้านความเข้าใจ คือ ส่วนที่เป็นความรู้ ความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   
(2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ส่วนของอารมณ์หรือความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ 

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 
(3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ ส่วนของความตั้งใจที่จะประพฤติต่อคนใดคนหนึ่ง

หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นหากผู้เรียนมีทัศนคติทางบวกจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ ความรู้สึกและแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมโดยส่วนรวม มีจิตใจกว้างขวาง ไม่ท าตนต่อต้าน มีความมั่นคง
ทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีได้ก าหนดขึ้นมา และการปฎิบัติด้วยความจริงใจมีจิตใจ
ที่เป็นประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนรวม เห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นผู้ที่มีความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเอง อดกลั้นและยังสามารถ
เผชิญหน้าสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตลอดจน
สามารถด าเนินการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักพัฒนา
ตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินงานการอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
รู้จักพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน รวมทั้งมีกิริยาท่าทาง มีความคิดเห็น มีความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายหลังจากท่ีบุคคลได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้น ซึ่งแสดงออกได้ทั้งทางบวก 
และทางลบ ดังนั้นเจตคติต่อวิชาที่เรียน จึงเป็นความคิดความรู้สึกของนักเรียนทั้งทางบวกและทางลบ
ต่อวิชาที่เรียนหลังจากมีประสบการณ์ในการเรียนการสอน และเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่จะสนองต่อวิชาที่เรียนไปในทางใดทางหนึ่งหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

3) ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้าถึงสิ่งแวดล้อมได้ ในองค์การต่างๆ 
จะประกอบด้วย คน และงาน โรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ย่อมประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์และนักการภารโรง ท าให้เกิดการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์การจัดการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น โรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวอย่างเหมาะสม 
การก าหนดนโยบายต่างๆ ของโรงเรียนจะต้องมีความสอดคล้องทันสมัย ทันกับความเจริญก้าวหน้า
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และความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไม่ควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะท าให้ล้าสมัย 
ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถปรับตัวให้ทันสมัยความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียน
การสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหม่ๆ ที่มีการค้นคว้าและพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น เพ่ือให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ
และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้  ผู้บริหารและครูจะต้องมีบทบาทส าคัญต่อการปรับตัวไม่หยุดนิ่ง
ต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ รูปแบบการบริหารและการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้มีความคล่องตัว
ต่อการปฎิบัติ ผู้บริหารและครูต้องเป็นนักพัฒนา มีความริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้เพ่ือให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นั้นจะต้องมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูต้องสร้างกระบวนการละวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้ง
เนื้อหาวิชาและคุณธรรม จริยธรรม มากกว่าที่จะบอกความรู้หรือสอนหนังสือแบบธรรมดาเพราะ
วิธีการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีการที่ติดตัวนักเรียนซึ่งสามารถน าไปปรับ
ใช้ได้ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาตนองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม (นิรุตติ์ พลบุตร, 2549, หน้า 49) กล่าวว่า ประสิทธิผลในโรงเรียนหรือองค์การนั้น  
นอกจากโรงเรียนจะสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแล้ว โรงเรียนจะต้องสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน  
เพ่ือให้การท างานหรือการปฎิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลตามเปูาหมายที่องค์กรได้ก าหนด
เอาไว้ ดังนั้นเทคนิคการบริหารคุณภาพด้วยเทคนิค TOM 

เทคนิคกระบวนการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร มีองค์ประกอบด าเนินงาน 8 ขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ค าสัญญาที่จะกระท างานด้วยคุณภาพ (commitment) หมายถึง องค์กรต้อง
มุ่งหวังในการปรับปรุงคุณภาพขององค์กรอย่างจริงจังและให้มีผลยั่งยืน โดยต้องใช้ทรัพยากรที่มี เช่น
งบประมาณ ก าลังคน ความทุ่มเทก าลังความสามารถให้เกิดประโยชน์ โดยผู้น าองค์กรเป็นผู้กระตุ้นชี้น า
และท าตนเป็นตัวอย่างให้ผู้ร่วมงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงการท างานโดยมีคุณภาพเป็นเปูาหมาย 

(2) ประกาศโยบายคุณภาพให้ทราบทั้งองค์กร (awareness) หมายถึง การประกาศ
ชี้แจงนโยบายคุณภาพให้ผู้ร่วมงานทั้งระดับทราบเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่เปูาหมายการมีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ร่วมงานทุกคนรู้ว่า ตนเองจะต้องท าหน้าที่ของตนเองเช่นใดเพ่ือ
ร่วมกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ พัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

(3) คุณภาพหรือเปูาหมายขององค์กร (results) หมายถึง การก าหนดผลงานที่เกิดขึ้น
จากความส าเร็จของการท างาน ซึ่งสามารถวัดหรือแสดงให้เห็นได้ 

(4) การวางระบบงานในองค์กร (organization) หมายถึง การวางระบบโครงสร้าง
องค์กรจัดมอบหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ท างาน ให้ชัดเจนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ 

(5) การวางแผนปฎิบัติการ (planning) หมายถึง การวางแผนการปฎิบัติงานให้ผู้ร่วมงาน
ท าหน้าที่ต่างๆ รับทราบหน้าที่งานของตนโดยควรก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน และต้องระบุระยะเวลา
การด าเนินการของผู้ท างานไปพร้อมกันด้วย 
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(6) ติดตาม ก ากับ ประเมินงาน (accountability) หมายถึง เมื่อผู้ท างานด าเนินงาน
ตามแผนปฎิบัติการแล้ว คณะท างานพัฒนาคุณภาพควรติดตามก ากับ และประเมินงานเป็นระยะๆ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่พบ ช่วยสนับสนุน ชี้น า พร้อมทั้งประเมินงานด้วย 

(7) การยกย่องและชื่นชมต่อผลการพัฒนาคุณภาพ (recognition) หมายถึง การที่ผู้น า
องค์กรต้องรู้จักการยกย่อง และชื่นชมต่อผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีส่วนร่วม
การพัฒนาคุณภาพเพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาคุณภาพด้วยความเต็มใจ 

(8) การปรับปรุงระบบการพัฒนาคุณภาพ (renewal) หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การพัฒนาคุณภาพให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมกับองค์กร สภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์ของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งจะท าให้การพัฒนาคุณภาพ กลายเป็นวัฒนธรรม
คุณภาพ (quality culture) ขององค์กรนั้นจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน การน าระบบเทคนิค  
การพัฒนาคุณภาพแบบ TQM มาใช้ ในทางการศึกษานี้เป็นที่สนใจโดยทั่วไป เพราะการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแล้วกระบวนการบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) การตระหนักถึงภาระงานตามหน้าที่ของตนเองในการพัฒนางานในหน้าที่  ดังนี้ 
จะช่วยพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้มีคุณภาพ เปูาประสงค์ที่จะน าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานจึงไม่
ยากต่อการได้มา 

4) ความสามารถแก้ปัญหาภายในภายในโรงเรียน คือ การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลนั้น 
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน เพราะโรงเรียนประกอบด้วย
คนหลายกลุ่ม หลายฝุายในการท างานร่วมกัน ความขัดแย้งทางความคิดจึงย่อมเกิดขึ้นได้ (Glickman, 
1990, p. 308) ทั้งนี้เป็นเพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีความคิด ค่านิยม ความต้องการและเปูาหมายต่างกัน 
ซึ่งที่จริงปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งดี ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Northcraft & Neal, 1990, p. 213) 
แต่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสามารถบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่จะมีผลดีต่อ
การพัฒนางาน เพราะว่าหากมีความขัดแย้งมากจะท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจขาดความร่วมมือในการท างาน 
ท าลายความสมานฉันท์ กลมเกลียว สร้างความเป็นศัตรู และน าไปสู่การลดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
และการลาออกจากงานได้ซึ่งย่อมมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในการที่ จะแก้ปัญหาให้เกิด
ประโยชน์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ปัญหาของผู้บริหารองค์ประกอบของการแก้ปัญหา กันยา สุวรรณแสง 
(2554, หน้า 19) ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาว่าประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

(1) ตัวผู้เรียน (condition with in the learner) ได้แก่ เชาว์ปัญญา ลักษณะอารมณ์ 
อายุ แรงจูงใจ ประสบการณ์ของผู้เรียน ประสบการณ์บางอย่างก็ย่อมส่งเสริมให้แก้ปัญหาได้ง่ายเข้า 
แต่ประสบการณ์บางอย่างก็ขัดขวางการแก้ปัญหาเป็นผลเสียต่อการแก้ปัญหา 

(2) สถานการณ์ที่เป็นปัญหา (condition in the learning situation) เช่น ปัญหา
นั้นเคยเรียนรู้มาแล้ว เป็นปัญหาต่อเนื่อง ปัญหาคล้ายคลึงกับที่เคยเรียนรู้มาแล้ว มีค าแนะน าดีซึ่งเป็น
ปัญหาที่ท้าทายน่าสนใจ 

(3) การแก้ปัญหาเป็นหมู่ (problem solving in group) คือ ให้หลายๆ คนมีโอกาส
ร่วมกันแก้ปัญหาเดียวกัน มีการอภิปรายร่วมกัน จะแก้ปัญหาแบบนี้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อสมาชิกของกลุ่ม  
และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ที่จะแก้ปัญหาให้ส าเร็จ แต่ละคนมีความรู้และข้อมูลพร้อมที่จะแก้ปัญหา  
ทุกคนย่อมมีความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นมีมนุษย์สัมพันธ์ในกลุ่มดี 
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จากเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาในโรงเรียน เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและครูในโรงเรียน
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา บริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะมีผลต่อการพัฒนางาน 
การสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียว ตอบสนองงานด้านการเรียนการสอน การปกครองนักเรียนและ
งานรับผิดชอบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถเกิดประสิทธิภาพในการท างานและปฎิบัติงานได้ด้วยความพึงพอใจ
จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 
2.3 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
  

2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ ไว้ดังนี้          
ถาวร เส้งเอียด (2550, หน้า 150) ให้ความหมาย ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถ

ของผู้บริหารโรงเรียนในการน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้
ในการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์กับคณะครู และนักเรียน 

สิร์รานี วสุภัทร (2551, หน้า 29) ไดใ้ห้ความหมายของ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ
โน้มน้าว จูงใจ หรือชี้น าให้บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษา รวมพลัง และประสานสัมพันธ์กันเพ่ือให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้ เรียน อันเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

สุพชาต ชุ่มชื่น (2554, หน้า 25) สรุปว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นความสามารถของผู้บริหาร
ในการน ากลุ่มให้กระท ากิจกรรมทางวิชาการให้บังเกิดผลดีต่อการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนของนักเรียน 

วิลดี้ และดิมม็อค (Wildy & Dimmock, 1993, p. 13) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องสืบเสาะหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดส าหรับการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา กล่าวรวมถึงภาระงานของผู้บริหารเองหรือ การมอบหมายให้ผู้ อ่ืน
ปฏิบัติแทนเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งประกอบด้วยภาระงานที่ส าคัญ
ด้านต่างๆ ดังนี้ ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานของโรงเรียน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการเรียน
การสอน ก ากับติดตามนิเทศครูเป็นคณะอ านวยการหรือประสานงาน และส่งเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร 

ศูนย์กลางผู้น าแห่งนอร์ทดาโกต้า (North Dagota LEAD – Center, 2001, p. 1) ได้สรุปว่า
ภาวะผู้น าทางวิชาการมีความหมายได้มากกว่าการนิเทศกระบวนการเรียนการสอน ภาวะผู้น าทางวิชาการที่
มีประสิทธิภาพจะต้องครอบคลุมทักษะการวางแผน การพัฒนา การท าให้เป็นผลส าเร็จ และการวัดผล
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ดังนั้น ภาวะผู้น าทางวิชาการ คือ บทบาทและกระบวนการต่างๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
เสาะหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดส าหรับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา มีการก าหนด
เปูาหมายการด าเนินงาน การวางแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการวัดผลเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
ของกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้    
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2.3.2 ความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ดังนี้ 
วิรุฬจิต ใบสี (2549, หน้า 19) กล่าวไว้ว่า บุคคลส าคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องริเริ่ม

บทบาทภาวะผู้นาทางวิชาการเป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่ง ที่จะเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวจักรแห่ง
ความส าเร็จ แก้ไขการจัดการเรียนการสอนที่ ด้อยคุณภาพให้หมดไป ส่งผลส า เร็จในการปฏิบัติงาน
วิชาการของบุคลากรและการบริ หารวิชาการอย่างมีประสิ ทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

สีร์รานี วสุภัทร (2551, หน้า 29) กล่าวว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา คือ 
การแสดงบทบาทท่ีสามารถโน้มน้าวใจ จูงใจ หรือชี้น าบุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
และตระหนัก ในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา รวมพลัง และประสานสัมพันธ์กันเพ่ือให้งานวิชาการ
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้ เรียนอันเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 

น้ าฝน รักษากลาง (2553, หน้า 16) สรุปไว้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นความสามารถของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อกลุ่มที่จะน า ไปสู่ ความส าเร็จตามเปูาหมายโดยการน า
ความรู้ ทักษะต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติภาระหน้าที่เพ่ือนาผู้ร่วมงานให้ร่วมมือปฏิบัติงานไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนซึ่งผู้ร่วมงานสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน 

ไฟน์ดเลย์ (Findley, 1992, p. 112) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มีผลต่อความมีประสิทธิผลภายในโรงเรียน 

ฟูลแลน (Fullan, 2000, p. 87) กล่าวว่า โรงเรียนที่ด าเนินการโดยผู้บริหารโรงเรียนที่ครู รู้สึกว่า
เป็นผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็งของผู้บริหารโรงเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้เปรียบมากกว่า โรงเรียนซึ่งปฏิบัติงานโดยผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
ที่อ่อนแอ 

จากความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสถานศึกษา การบริหารจัดการให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพได้นั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการจะสามารถ
น าคณะครู และบุคลากรสู่ การเป็นเลิศด้านวิชาการซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาเข้าสู่คุณภาพและ
เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2.3.3 องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีผู้กล่าวถึง องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟ (Hallinger & Murphy, 1987, pp. 221-224) ก าหนดองค์ประกอบ

ของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน ดังนี้ 
1) การก าหนดภารกิจของโรงเรียน เป็นการก าหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรียน

ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และสร้างความเข้าใจในภารกิจดังกล่าว
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งจ าแนกภารกิจของโรงเรียนออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

(1) การก าหนดเปูาหมายของโรงเรียน 
(2) การสื่อสารเปูาหมายของโรงเรียน 
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2) การจัดการด้านการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานงานการเรียนการสอน 
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 

(1) การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 
(2) การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 
(3) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 

3) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เนื่องจากบรรยากาศทางวิชาการ
ในโรงเรียน จะเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน และทัศนคติของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนผู้บริหาร
มีบทบาทส าคัญ ในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนทั้งด้านตัวครูนักเรียนและ
การเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะจ าแนกบทบาทในการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เป็น 6 บทบาท คือ 

(1) การควบคุมการใช้เวลาในการสอน 
(2) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
(3) การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู 
(4) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
(5) การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
(6) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

อับเบน และฮิวส์ (Ubben & Hughes, 2001, pp. 97-99) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ทางวิชาการ ไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

1) การท างานตามเวลาที่ก าหนด 
2) การจัดบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน 
3) การมุ่งเน้นด้านวิชาการ 
4) การคาดหวังต่อคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู 
5) การท างานด้านหลักสูตร 
6) การเป็นผูน าที่มีประสิทธิภาพ 
7) การประเมินผลและการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 

เดวิส และโทมัส (Davis & Thomas, 1989, pp. 25-28) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ทางวิชาการ ไว้ 8 ประการ คือ 

1) การกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นด้วยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สงขึ้น 

2) การมีบทบาทส าคัญในการใช้กลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงงานด้านวิชาการ 
3) การสร้างสิ่งจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 
4) การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ 
5) การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์ 
6) การสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
7) การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู 
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8) การสังเกตการณ์สอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แบมเบอรัก และแอนดริวส์ (Bamburg & Andrews, 1990, p. 29; อ้างถึงใน สุนันทา ไกยเดช, 

2554, หน้า 24) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิผล พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) การมีวิสัยทัศน์ที่ชดเจนและเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2) การสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ให้กับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือจะได้ให้

การสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าว 
3) การเตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวย

ความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 
4) การจัดการเพ่ือให้วิสัยทัศน์บังเกิดผลเป็นจริง 

   เซย์ฟา (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ได้ก าหนดภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว้ 5 ด้าน คือ 

1) มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 
2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
3) การจัดโครงการส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
4) การประเมินผลการสอนของครู 
5) การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กล่าวถึงภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิผลว่าประกอบด้วย 
7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การก าหนดเปูาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน 
(1) ร่วมกับครูก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธิในการสอน โดยดูแนวนโยบาย

จากรัฐและท้องถิ่น 
(2) ร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
(3) ประเมินความก้าวหน้า ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

2) การจัดการทีมงาน 
(1) ร่วมมือกับครูเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเรื่องการสอนของครู 
(2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ก าลังใจครูในเรื่องการสอน  
(3) พยายามกระตุ้นให้ครูหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ โดยผู้บริหารจัดหาผลงานวิจัย

ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน จัดสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู สนับสนุน
ให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน  

3) การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(1) ตั้งความคาดหวังสูงต่อความส าเร็จของนักเรียนแจ้งให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง

นักเรียนทราบ 
(2) ก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนการสอนและก ากับ

ติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียน 
(3) สร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

45 
 

(4) ก าหนดการและด าเนินการประเมินร่วมกับผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการ
และกฎระเบียบ เกี่ยวกับการรักษาและแก้ปัญหาวินัยนักเรียน 

4) การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
(1) จัดระบบสื่อสารสองทาง เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ

สถานศึกษา 
(2) จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของ

การเรียนรู้ 
(3) พัฒนาการสื่อสารสองทางกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงเปูาหมายและ

พันธ์กิจของสถานศึกษา 
5) การตั้งความหวังที่สูงเก่ียวกับทีมงาน 

(1) ช่วยให้ครูมีความพร้อมและปฏิบัติตัวให้บรรลุเปูาหมายส่วนตัวและวิชาชีพ 
(2) เยี่ยมห้องเรียนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าก่อนสังเกตการณ์สอน และหารือหลังเยี่ยม

ชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงการสอนจัดหาข้อมูลการประเมินที่มีระสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
วิชาชีพตามความต้องการของครูแต่ละคน 

6) การพัฒนาครูให้เป็นผู้น า 
(1) ประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่องเก่ียวกับการสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ 

การเสนอแนะ การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรและการน าเสนอผลงาน 
(2) จัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ 
(3) สร้างแรงจูงใจให้ครูในการท างานอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 

7) การสร้างและรักษาเจตคติท่ีดีของนักเรียน ทีมงานและผู้ปกครอง 
(1) จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษาทุกด้านให้บุคลากรต่างๆ ทราบ 
(2) มีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้

ความส าเร็จของผู้อื่น 
(3) ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

แนวคิดของ แมคอีแวน (McEwan, 1998, pp. 13-14) ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากแนวคิดของแมคอีแวน 
(McEwan, 1998, pp. 13-14) ที่ได้ก าหนดภาวะผู้น าทางวิชาการ เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว้ 7 ด้าน และได้น าแนวคิดของนักวิชาการ
ท่านอ่ืนมาประกอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ ภาวะผูน้ า
ทางวิชาการ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดและการด าเนินงานของเปูาหมายในการสอน (1 establish and 
implement instructional goal) บทบาทนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 
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1) ร่วมกับครูก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธิในการสอน โดยดูแนวนโยบาย
จากรัฐและท้องถิ่น 

2) ร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
3) ประเมินความก้าวหน้า ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

ประชุม โพธิกุล (2551, หน้า 2) กล่าวว่า การก าหนดเปูาหมายที่เกี่ยวกับการจัดการของ
โรงเรียนด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

1) จัดโอกาสต่างๆ ส าหรับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
2) พัฒนาระบบรางวัลให้เหมาะสมกับอายุของนักเรียนที่มีความส าเร็จเป็นเลิศ 
3) บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องโดยค านึงถึงหลักสูตร 
4) จัดวิธีการให้ข้อมูลกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนและความก้าวหน้าของ

นักเรียน  
ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟ (Hallinger & Murphy, 1987, pp. 221-224) ก าหนดองค์ประกอบ

ของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน ดังนี้ 
1) การก าหนดภารกิจของโรงเรียน เป็นการก าหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรียน

ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และสร้างความเข้าใจในภารกิจดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ซึ่งจ าแนกภารกิจของโรงเรียนออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

(1) การก าหนดเปูาหมายของโรงเรียน 
(2) การสื่อสารเปูาหมายของโรงเรียน 

2) การจัดการด้านการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานงานการเรียนการสอน 
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 

(1) การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 
(2) การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 
(3) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  

กล่าวโดยสรุป การก าหนดเปูาหมายในการสอน หมายถึง ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการก าหนด
เปูาหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสอน โดยดูแนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่น มีการร่วมมือกัน
ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินความก้าวหน้า ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย พัฒนาระบบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความส าเร็จเป็นเลิศ จัดวิธีการให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียน 

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กล่าวว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ ขั้นตอนที่ 2 การอยู่ร่วมกับ
คณะท างาน (2 Be there for Your staff) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1) ร่วมมือกับครูเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเรื่องการสอนของครู 
2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ก าลังใจครูในเรื่องการสอน 
3) พยายามกระตุ้นให้ครูหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ โดยผู้บริหารจัดหาผลงานวิจัย

ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน จัดสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู สนับสนุน
ให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
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ทัศนีย์ วงศ์ยืน (2551, หน้า 2) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการจะประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตน 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ผู้บริหารและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เช่น ความขยัน ความอดทน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี
พร้อมที่จะท างานร่วมกัน เป็นทีม เห็นกับ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น 

วิทยาลัยเชียงราย (2554, หน้า 14) การกระจายอ านาจ (decentralization: D1) บุคลากรหรือ
คณะกรรมการ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล (good governance) ผลผลิตที่ได้รับ คือ ทีมงาน (team) 

T : Trust ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
E : Empathy ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน 
A : Agreement มีข้อตกลงร่วมกัน 
M : Mutual Benefit ผลประโยชน์รับร่วมกันหรือมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

กล่าวโดยสรุป การอยู่ร่วมกับคณะท างาน หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ให้ก าลังใจครูในเรื่องการสอน มีการกระตุ้นให้ครูหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ โดยผู้บริหารจัดหาผลงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน จัดสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู สนับสนุนให้ครู
ท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน มีความสามัคคีพร้อมที่จะท างานร่วมกันเป็นทีม 
มีข้อตกลงในการท างานร่วมกัน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน  

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน (3 create a school culture and climate conductive to learning) 
บทบาทนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1) ตั้งความคาดหวังสูงต่อความส าเร็จของนักเรียนแจ้งให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง
นักเรียนทราบ 

2) ก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนการสอน และก ากับติดตาม
ประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียน 

3) สร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน 
4) ก าหนดการและด าเนินการประเมินร่วมกับผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการ

และกฎระเบียบ เกี่ยวกับการรักษาและแก้ปัญหาวินัยนักเรียน 
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2551, หน้า 5) กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้

ในโรงเรียน มีดังนี้  
1) การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 

จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้างบรรยากาศ
ให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน มีเครื่องเล่นสนาม
ที่ตั้งในต าแหน่งที่ปลอดภัย อยู่ในสภาพดี เครื่องเล่นควรท าจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
จัดบริเวณส าหรับเล่นให้มีความหลากหลายทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เช่น หญ้า ดิน ปูน 
ไม้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา มีสถานที่ประกอบอาหารเป็นสัดส่วน สะอาด จัดสถานที่
และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สะอาด และสวยงาม จัดน้ าดื่มให้พอเพียงให้เด็กดื่มได้โดยสะดวก 
มีห้องส้วมเพียงพอ โดยให้มีขนาดและต าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
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มีอุปกรณ์และสถานที่สะอาดและเหมาะสมในการท าความสะอาดร่างกาย เช่น ล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน 
รวมทั้งจัดถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน และดูแลรักษาด้วย 

2) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ห้องเรียนควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอและสม่ าเสมอทั่วห้อง 

โต๊ะเก้าอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับวัย น้ าหนักเบาให้เด็กเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกเด็กแต่ละคนมีเครื่องใช้
ส่วนตัวในการท าความสะอาดร่างกาย และเครื่องใช้ในการนอน โดยจัดเก็บเป็นระเบียบ สวยงาม ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่มีความสร้างสรรค์ 
ทนทาน หลากหลายมาใช้งาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและความทนทาน มีการจัดระบบการวางวัสดุ
อุปกรณ์ให้เด็กหยิบใช้ได้โดยสะดวก มีการตรวจสอบความสะอาด ความพร้อมในการใช้งานของวัสดุ
อุปกรณ์และสื่ออย่างสม่ าเสมอ เลือกสถานที่ในการเรียนรู้ให้เหมาะกับลักษณะของกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมที่สงบอยู่ไกลจากกิจกรรมที่ใช้เสียง กิจกรรมที่ต้องการแสงสว่างอยู่ใกล้กับหน้าต่าง เป็นต้น 
จัดการจราจรทั้งในและนอกห้องเรียนให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวของเด็กขณะท ากิจกรรม สิ่งส าคัญคือ 
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตร และเต็มไปด้วยความรักความเมตตา 

3) การจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคล 
(1) บุคลิกภาพของครู 

บุคลิกภาพของครูช่วยเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในห้องได้เป็น
อย่างดี ครูควรยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาทแบบไทย แต่งกายเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษา
ถูกต้องชัดเจน เต็มใจตอบค าถามของเด็ก พูดกับเด็กด้วยเสียงนุ่มนวลเป็นมิตร และพูดชี้แจงเหตุผลแก่เด็ก
ด้วยน้ าเสียงปกติ 

(2) การจัดการชั้นเรียนของครู 
ครูควรใส่ใจดูแลให้เด็กอยู่ร่วมกันในห้องเรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเรียนรู้

สิทธิและหน้าที่ของตนด้วย จึงต้องมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีแนวทางปฏิบัติ
เมื่อเด็กไม่ท าตามข้อตกลง และแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 

(3) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับเด็กช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย 

สร้างความมั่นใจในตนเอง และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ครูควรสร้างความสัมพันธ์กับเด็กด้วยท่าทาง 
เช่น ยิ้ม สัมผัส ทักทายและพูดคุยกับเด็กทั้งเมื่อเด็กมาถึง ขณะรับประทานอาหาร เตรียมตัวท ากิจกรรม 
หรือเด็กลากลับบ้าน ดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่สบาย หรือต้องการก าลังใจ รับฟังเมื่อเด็กพูดด้วย 
ให้โอกาสเด็กท่ีต้องการพูดคุยกับครู ตอบเมื่อเด็กถาม และยอมรับการช่วยเหลือของเด็ก 

4) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
ครูมีบทบาทส าคัญยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ปกครองกับโรงเรียน ครูจึงควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองด้วยการจัดท าปูายนิเทศซึ่งมีสาระ
เกี่ยวกับเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน จัดท าจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง กระตุ้นให้ผู้ปกครอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียนของบุตรหลาน จัดประชุมสัมมนา
ระหว่างผู้ปกครองและครู รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ท างานอาสาสมัครร่วมกับทางโรงเรียน 
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ธเนศ ข าเกิด (ออนไลน์, 2556) การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
มีดังนี ้ 

1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ การจะจัดและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียนที่ต่างก็มีสภาพของปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกัน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวความคิดและดุลยพินิจของบุคคลภายในโรงเรียนนั้นๆ ที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น แต่
ควรอยู่ภายใต้หลักการของ “การร่วมคิด ร่วมท า” ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกของ
การมีส่วนร่วม ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา  
ผู้บริหารและคุณครูควรยอมรับว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่มี
ความรักความผูกพันและปรารถนาดีต่อโรงเรียนของเขา จึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจร่วมวางแผน จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนภายใต้การแนะน าของผู้บริหารและครูอาจารย์ 

2) สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ที่จะท าให้นักเรียน
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก 
ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพ่ือน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า "อยากมาโรงเรียน" การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศดังกล่าว ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน
แต่ละบุคคล ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน แล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม ช่วยกันคิด ช่วยกันท าระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะท าให้ทุกคนมีความสุขมีความม่ันใจ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

3) สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การด าเนินการใดๆ ภายในโรงเรียน
ให้การปฏิบัติงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคคากร ซึ่งสังเกตได้จากการด าเนินงาน
อย่างมีระบบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นมิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกันฯ ลักษณะการบริหารการจัดการที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีนั้น  
เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย ควรให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการน าข้อมูลจากการส ารวจ
สภาพปัจจุบันมาก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงาน
หรือการสั่งการก็เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา แจ่มชัด เหมาะสมกับความสามารถ ไม่เกินก าลัง
มอบหมายงานแล้วติดตามดูแล ช่วยเหลือถามไถ่ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย่องชมเชย มีการสร้าง
ขวัญก าลังใจจัดสวัสดิการให้หลายๆ รูปแบบ เป็นต้นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ วิชาการ 
และการบริหารการจัดการ ต่างเอ้ือซึ่งกันและกัน ซึ่งโรงเรียนควรตระหนักและสร้างเสริมให้เกิดขึ้น  
เพ่ือให้โรงเรียนเป็นวิมานที่น่าอยู่ น่าเรียน แล้วทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กล่าวโดยสรุป การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง 
การสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน มีการก าหนดและ
ด าเนินการประเมินร่วมกับผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการและกฎระเบียบของโรงเรียน    
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ก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนการสอน มีการก ากับติดตามประสิทธิผลของ
การใช้เวลาเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน
ให้สะอาด ปลอดภัย และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
โดยจัดเก็บเป็นระเบียบ สวยงาม สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตร และเต็มไปด้วยความรัก
ความเมตตา มีการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ 
และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร  

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ขั้นตอนที่ 4 การสื่อสาร
วิสัยทัศน์และพันธ์กิจของโรงเรียน (4 communicate the vision and mission of your school) 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1) จัดระบบสื่อสารสองทาง เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
สถานศึกษา 

2) จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของ
การเรียนรู้ 

3) พัฒนาการสื่อสารสองทางกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้ทราบถึงเปูาหมายและ
พันธ์กิจของสถานศึกษา 

แบมเบอรัก และแอนดริวส์ (Bamburg & Andrews, 1990, p. 29; อ้างถึงใน สุนันทา ไกยเดช, 
2554, หน้า 24) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิผล พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2) การสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ให้กับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือจะได้

ให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าว  
3) การเตรียมการและเตรียมสิ่งต่าง  ๆที่จ าเป็น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวย

ความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 
4) การจัดการเพื่อให้วิสัยทัศน์บังเกิดผลเป็นจริง 

กล่าวโดยสรุป การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของโรงเรียน หมายถึง การจัดระบบสื่อสาร
เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพ่ือให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการเรียนรู้ พัฒนาการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน
เพ่ือให้ทราบถงึเปูาหมายและพันธ์กิจของโรงเรียน การเตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ขั้นตอนที่ 5 การตั้งความหวังสูง
เกีย่วกับคณะท างาน (5 set high expectation for your staff) ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ช่วยให้ครูมีความพร้อมและปฏิบัติตัวให้บรรลุเปูาหมายส่วนตัวและวิชาชีพ 
2) เยี่ยมห้องเรียนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ 
3) มีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าก่อนสังเกตการณ์สอน และหารือหลังเยี่ยมชั้นเรียน

เพ่ือปรับปรุงการสอน 
4) จัดหาข้อมูลการประเมินที่มีระสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพ

ตามความต้องการของครูแต่ละคน 
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เคลคเคอร์ และโลดแมน (Klecker & Loadman, 1996, p. 10) เสนอแนะให้ศึกษาพลังอ านาจ
ในการท างานของครูจากพฤติกรรมความสามารถดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูใหม่เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะ 
ความสามารถในการท างาน 

2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความมั่นคงในสถานภาพความเป็นมืออาชีพ            
3) ความรู้ในวิชาชีพครู ทั้งความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาและการปฏิบัติ 
4) ความสามารถในการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงาน

ในสถานศึกษา 
กล่าวโดยสรุป การตั้งความหวังสูงเกี่ยวกับคณะท างาน หมายถึง ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียน

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ  ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าก่อน
สังเกตการณ์สอน และหารือหลังเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงการสอน ผู้บริหารจัดหาข้อมูลการประเมิน
ที่มีระสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพตามความต้องการของครูแต่ละคน ผู้บริหาร
สามารถถ่ายทอดความรู้ความมั่นคงในสถานภาพความเป็นครูมืออาชีพ และผู้บริหารมีความสามารถ
ในการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานในสถานศึกษา  

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 14) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนา
ความเป็นผู้น าของครู (6 develop teach leaders) 

1) ประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ 
การเสนอแนะ การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรและการน าเสนอผลงาน 

2) จัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ 
3) สร้างแรงจูงใจให้ครูในการท างานอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 

 ยอร์ค บาร์ และดุ๊กค์ (York-Barr & Duke, 2004, p. 260) ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าของคร ูและสรุปความหมายของภาวะผู้น าของครูที่พบในงานวิจัยไว้ดังนี้ 

1) ภาวะผู้น าของครูในแง่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ครูที่มีความเชียวชาญด้านการเรียน
การสอน ใช้บทบาทของผู้น าเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางครู และครูผู้น าเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นที่ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2) ภาวะผู้น าของครูในแง่ของการใช้พฤติกรรมผู้น า คือ การที่ครูผู้น าใช้พฤติกรรมครู
ผู้น าทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 4 ลักษณะ ได้แก่   

(1) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ครูผู้น าให้ความส าคัญกับ
การปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงาน  ใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ 

(2) ภาวะผู้น าแบบมุ่งคุณภาพขององค์การ ภาวะผู้น าแบบมุ่งคุณภาพขององค์การ 
ครูผู้น าให้ความส าเร็จกับการพัฒนาองค์การด้วยการก าหนดเปูาหมายที่ท้าทาย แสวงหาวิธีการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน เน้นความเป็นเลิศ แสดงความเชื่อมั่น ว่าผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้ 

(3) ภาวะผู้น าตามภารกิจที่ปฏิบัติ ภาวะผู้น ากลุ่มตามภารกิจที่ปฏิบัติ ครูผู้น า
ใช้พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม 
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(4) ภาวะผู้น าแบบใช้บทบาทคู่ขนาน ภาวะผู้น าแบบใช้บทบาทคู่ขนาน ครูผู้น า
ให้ความส าคัญกับกระบวนการในการสร้างความผูกพันให้ฝุ ายบริหารเข้ามาปฏิบัติการร่วมกัน
เพ่ือเปูาหมายสร้างศักยภาพให้กับโรงเรียน ด้วยการสร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน
และการสื่อสารแบบเปิด 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551, หน้า 8) กล่าวถึง คุณลักษณะของครูผู้น าในฐานะครู 
1) การมีประสบการณ์ตรงในวิชาที่สอน มีทักษะการสอนที่ดีเยี่ยม 
2) การมีความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้หลักสูตรและ

เนื้อหาในวิชาที่สอน 
3) การบ่มเพาะบุคลิกภาพความเป็นครู 
4) การมีหลักปรัชญาการศึกษาท่ีแจ่มชัดของตน 
5) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักพัฒนานวัตกรรม ใฝุรู้ กล้าคิด กล้าท า เรียนรู้

ตลอดชีวิตและศรัทธาในอาชีพครู 
6) การมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
7) การได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานในความสามารถ 
8) การใส่ใจต่อความคิดและความรู้สึกของผู้อ่ืน 
9) การมีความคิดที่ยืดหยุ่นและใจกว้าง 
10) การมีความมุ่งมั่น การมีความสามารถในการจัดการกับภาระงาน  มีทักษะ

ในการบริหารจัดการ 
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาความเป็นผู้น าของครู หมายถึง การประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่อง

เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ การเสนอแนะ การพัฒนาหลักสูตรและการน าเสนอผลงาน
จัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ สร้างแรงจูงใจให้ครูใน
การท างานอย่างมีส่วนร่วม ใช้บทบาทของผู้น าเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู มีการสร้างครูผู้น า 
โดยครูผู้น าให้ความส าคัญกับการปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงาน แสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เน้นความเป็นเลิศ แสดงความเชื่อมั่น ว่าผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้ ครูผู้น าใช้พฤติกรรม
ผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม มีการสร้างบรรยากาศของ
การไว้วางใจซึ่งกันและกันและการสื่อสารแบบเปิด 

แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 14) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ขั้นตอนที่ 7 การมีเจตคติ
เชิงบวกต่อนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน (7 maintain positive ability attitudes toward students 
students, staff and parents) ส าหรับบทบาทนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1) จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษาทุกด้านให้บุคลากรต่างๆ ทราบ 
2) มีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ความส าเร็จ

ของผู้อื่น 
3) ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (ออนไลน์, 2554) กล่าวว่า การมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียน ผู้ร่วมงานและ

ผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ โรงเรียนใช้จดหมาย
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ติดต่อกับผู้ปกครองในรูปข่าวสาร ค าชี้แจง รายงาน ใช้บัตรงาน หรือสมุดรายงานติดต่อกับผู้ปกครอง 
ให้ทราบผลการเรียน เชิญหรือกระตุ้นให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนเชิญหรือกระตุ้น
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการโรงเรียน ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองทั่ วถึงสม่ าเสมอ
จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครอง จัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน เพื่อชุมชน จัดสัปดาห์
วิชาการต่างๆ เพื่อชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญของโรงเรียนการรับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครองและ
ชุมชน 

กล่าวโดยสรุป การมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง หมายถึง การให้ความสนใจ
เกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ  
อย่างเหมาะสม จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษาทุกด้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองทั่วถึงสม่ าเสมอ จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครองจัดแสดงนิทรรศการ
โรงเรียน เพื่อชุมชน จัดสัปดาห์วิชาการต่างๆ เพื่อชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญของโรงเรียน
การรับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครอง และชุมชน 
  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, หน้า 62) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การท างานเป็นทีมของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 
โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านทีมีค่าเฉลี่ยมากทีสุดคือ การมีเปูาหมาย
เดียวกัน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม และการสื่อสารอย่างเปิดเผย ตามล าดับ ส่วนด้านทีมีค่าเฉลี่ย
น้อยทีสุด คือ การมีปฏิสัมพันธ์ 

ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557, หน้า 80) ได้ท าการวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ภาคกลางของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าสมรรถนะองค์การ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน และประสิทธิผลของโรงเรียน 2) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลระหว่างตัวแปรปัจจัย 3) เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากตัวแปรปัจจัย และ 
4) เพือ่ตรวจสอบความสอดคลองระหว่างรูปแบบตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์กลุ่มตัวอย่างคือ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานในภาคกลาง 
ข้อคนพบจากการวิจัย 1) ภาวะผู้น า สมรรถนะองค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ และ
สมรรถนะขององคก์ารมอิีทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ภาวะผู้น าไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน แต่ภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลโรงเรียน  

วีรชาติ วิลาศรี (2550, หน้า 112) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัด
ให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู และด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการประสานงาน
ด้านการใช้หลักสูตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 

รังสิมา เมฆมงคล (2550, หน้า 90) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพภายในของบุคลากรสายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรสายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการด้วยกัน แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่ควรต้องส่งเสริม และสนับสนุน  คือ ด้านความเข้าใจ
ในการประกันคุณภาพ บรรยากาศของหน่วยงาน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และความผูกพันต่อ
หน่วยงานเพราะเมื่อบุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความสบายใจ มีความสุข มีความรู้สึกศรัทธาในองค์กร ภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรนี้
รวมไปถึงอิทธิพลจากผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร ดังนั้นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะประสบผลส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องสนใจและ
สนับสนุนปัจจัยดังกล่าวเป็นเป็นส าคัญ 

สุนันทา ไกยเดช (2550) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการ รับรู้ของครูกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาภาวะผู้น า
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความรับรู้ของครู กับขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ครูจ านวน 343 ครู เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เนื่องจากการศึกษางานวิจัยพบว่า “อายุ” ของครูมีความส าพันธ์
กับทั้งการรับรู้ภาวะผู้น าระหว่างภาวะผู้น าของโรงเรียนและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
การวิเคราะห์เพียงหาค่าสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างภาวะผู้น าของโรงเรียนและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู อาจจะให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สูงเกินความเป็นจริง ดังนั้นจึงก าหนดให้อายุของครู
เป็นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่งในรูปแบบการวิจัยครั้งนี้ด้วย แต่ได้ควบคุมอิทธิพลอายุโดยกระบวนการ
ทางสถิติด้วยการใช้เทคนิควิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงส่วน ผลการวิจัย พบว่า ที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 
นั้น มีความเป็นไปได้ที่ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู กับขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.757 และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุของครูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงส่วนแล้ว
ผลปรากฏว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความรับรู้ของครู สามารถก าหนด  
ค่าความแปรปรวนในขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูได้ ร้อยละ 57.30 

นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและ 2) รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนยอดนิยมจ านวน 198 โรงเรียน และ
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานจ านวน 154 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนยอดนิยมจ านวน 
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762 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 
8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพ 
การตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ 4) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวังต่อ
นักเรียนสูง รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ 8 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

นพวนา วิภักดิ์ (2551, หน้า 86) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

ภัทรา พ่ึงไพฑูรย์ (2555, หน้า 93) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 จ านวน 429 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 
ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ด้านการจัดโครงการส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษและด้านการประเมินผลการสอนของครู ตามล าดับ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความสามารถในการยืดหยุ่น ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านประสิทธิภาพ
ของผลผลิต ด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นไปในทางบวก
อยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นภาดาว เกตุสุวรรณ (2555, หน้า 70) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง 2) ระดับ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงและ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
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สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 199 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม
แบบมาตรวัดประเมินค่า 5/ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง 2) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของสถานศึกษาพอเพียง
โดยรวมอยู่ในระดับมากและ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
พอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

ศิริพร อินนะรา (2556, หน้า 79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขตลาดกระบัง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 2) เพ่ือศึกษาสภาพของแบบภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 3) เพ่ือศึกษา
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 จ านวน 248 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า
วิถีทาง-เปูาหมาย (path-goal theory) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขตลาดกระบังโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10) 2) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น า
แบบสั่งการ ตามล าดับ 3) ตัวแปรแบบภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ได้ร้อยละ 10.40 
 วรีชญา ชอบดี (2558, หน้า 75) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ผู้บริหารจ านวน 80 คน ครูจ านวน 237 คน สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ ผู้บริหารจ านวน 80 คน ครูจ านวน 237 คน สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

57 
 

มาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearsons’ product moment 
correlation) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า  
ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมาก คือ 
ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และด้านการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความพึงพอใจ
ของครู ด้านความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของนักเรียนและด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ร้อยละ 50.40 
โดยมีตัวแปรด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถ
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน      

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ครีมพีลส์ และแอนด์ (Chrispeels & Ann, 1990, Abstract) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัย

ที่สร้างผลส าเร็จและประสิทธิผลที่ยั่งยืนของโรงเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
1) การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการหลักสูตรและครูได้ท างานร่วมกันมีความจ าเป็นส าหรับการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน 2) โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ครูใหญ่ต้องมีภาวะผู้น า 3) ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรที่ด ี

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 373, citied in Mott, 1972) ไดใหความหมายของ
ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึงการที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่ถูกบีบบังคับไดและ
รวมทัง้สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี 

แมคอีแวน (McEwan, 2001, p. 113) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาฝึกอบรมประจ าการเพ่ือเป็นโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในเรื่อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการใช้เครื่องมือของ ฮอลลิงเจอร์ (Halinger, 1985) ที่เรียกว่า the instruction 
management rating scale survay วัดความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร พบว่า ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนิเทศงานวิชาการได้และมีผลโดยตรงต่อ
การเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางที่ดีข้ึน 
 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
             

2.5.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย
ในการ างาน โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข รวมถึงสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและ
สามารถยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้ 
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1) ความสามารถในการผลิต หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งการบริหาร การจัดการเรียนการสอน จนสามารถท าให้นักเรียน
ในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงซึ่งจะพิจารณาได้จากเกรดเฉลี่ย
ของนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ความสามารถทางด้านวิชาการ
ของนักเรียน และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านการด าเนินงานด้านการบริหาร และอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
ซึ่งนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดและท าให้นักเรียนรู้จักการพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาเล่าเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 

3) ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา ที่ร่วมช่วยกันพัฒนาปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและให้ทันกับ
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน ความสามารถ ความรวดเร็วของครู ต่อการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการของตนเอง ความกระตือรือร้นของครูที่จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  
ตลอดจนพิจารณาจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดีจากการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 

4) ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร และบุคลากร
ในสถานศึกษาที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ จนประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี เพ่ือให้เกิดบรรลุพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีวางไว้ 

2.5.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา
งานด้านวิชาการ การวางแผน การพัฒนา การใช้หลักสูตร การนิเทศการศึกษา การก าหนดเปูาหมาย
การสนับสนุนและส่งเสริมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การร่วมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุ
เปูาหมายของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การพัฒนาสภาพการท างาน
ของครู การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เป็นที่น่าพอใจ การอ านวยการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในกระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

1) การก าหนดเปูาหมายในการสอน หมายถึง ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการก าหนด
เปูาหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสอน โดยดูแนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่น มีการร่วมมือกัน
ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินความก้าวหน้า ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย พัฒนาระบบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความส าเร็จเป็นเลิศ จัดวิธีการให้
ข้อมูลกับผู้ปกครองเก่ียวกับเรื่องของโรงเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียน 

2) การอยู่ร่วมกับคณะท างาน หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ก าลังใจ
ครูในเรื่องการสอน มีการกระตุ้นให้ครูหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ โดยผู้บริหารจัดหาผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสอน จัดสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ แก่ครู สนับสนุนให้ครู
ท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน มีความสามัคคีพร้อมที่จะท างานร่วมกันเป็น
ทีม มีข้อตกลงในการท างานร่วมกัน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
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3) การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง การสร้างห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน มีการก าหนดการและด าเนินการประเมิน
ร่วมกับผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการและกฎระเบียบของโรงเรียนก าหนดระเบียบที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนการสอน มีการก ากับติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียน มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย และ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยจัดเก็บเป็นระเบียบ 
สวยงาม สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตร และเต็มไปด้วยความรักความเมตตา มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร  

4) การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของโรงเรียน หมายถึง การจัดระบบสื่อสารเพ่ือให้
บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการเรียนรู้ พัฒนาการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้ทราบถึง
เปูาหมายและพันธ์กิจของโรงเรียน การเตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

5) การตั้งความหวังสูงเกี่ยวกับคณะท างาน หมายถึง ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียนอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าก่อน
สังเกตการณ์สอน และหารือหลังเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงการสอน ผู้บริหารจัดหาข้อมูลการประเมิน
ที่มีระสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพตามความต้องการของครูแต่ละคน ผู้บริหาร
สามารถถ่ายทอดความรู้ความมั่นคงในสถานภาพความเป็นครูมืออาชีพ และผู้บริหารมีความสามารถ
ในการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานในสถานศึกษา 

6) การพัฒนาความเป็นผู้น าของครู หมายถึง การประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่อง
เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ การเสนอแนะ การพัฒนาหลักสูตรและการน าเสนอ
ผลงานจัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ สร้างแรงจูงใจให้ครู
ในการท างานอย่างมีส่วนร่วม ใช้บทบาทของผู้น าเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู มีการสร้างครูผู้น า 
โดยครูผู้น าให้ความส าคัญกับการปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงาน แสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เน้นความเป็นเลิศ แสดงความเชื่อมั่น ว่าผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้  ครูผู้น าใช้
พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม  มีการสร้าง
บรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและการสื่อสารแบบเปิด 

7) การมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง หมายถึง การให้ความสนใจ
เกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ 
อย่างเหมาะสม จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษาทุกด้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองทั่วถึงสม่ าเสมอ จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครอง จัดแสดงนิทรรศการ
โรงเรียน เพ่ือชุมชน จัดสัปดาห์วิชาการต่างๆ เพ่ือชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญของโรงเรียนการรับข้อ
ร้องเรียนจากผู้ปกครอง และชุมชน 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ภาวะผู้น า

ทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
มีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยผู้บริหารและ ครู 1,522 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ประจ าปี การศึกษา 2558 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Kregcic & Morgan, 1970, p. 608) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้บริหารและครู 310 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
 

ตาราง 2  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

   ต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล                       ประชากร                              กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร 155 32 
คร ู 1,367 278 

รวม 1,522 310 
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ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์ของลิเคลิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) 
โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

5  หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์
ของลิเคลิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

5  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวคิด ต ารา เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ต ารา รวมทั้งศึกษาการสร้างแบบสอบถามจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3) น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือภาวะผู้น าทางวิชาการ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) 
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (index of item objective 
congruence: IOC) แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 

อาจารย์ประจ า สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

(2) อาจารย์อ านาจ บุญประเสริฐ  
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

(3) อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย   
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 

(4) อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต  
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 

(5) อาจารย์เนติมา พัฒนกุล  
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 

2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
3) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( try out ) กับผู้บริหาร

และครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 10 คน ครู 20 คน  

4) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของครอนบัค 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามภาวะผู้น าทางวิชาการ เท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามประสิทธิผลโรงเรียนเท่ากับ 0.97 

5) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
3.3.1 ผู้วิจัยบันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ออกหนังสือ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
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3.3.2 ผู้วิจัยยื่นหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แก่ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้โดยผ่านผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

3.3.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 310 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559   
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.4.1 ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
3.4.2 การวิเคราะห์ ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์ของลิเคลิร์ท (Likert, 
1967, pp. 90-95) โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

5    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 
3    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
1    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.4.3 การวิเคราะห์ ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์ของลิเคลิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้  

5  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Parson’s product moment correlation coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 110) 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง  ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ + 1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์

กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้  คือ 
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ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกันแต่ถ้าในทางลบ
แสดงว่าตัวแปรทั้งสอมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามกันหรือผกผันกัน ส าหรับการพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.01 - 0.19 หมายความว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.20 - 0.39 หมายความว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.40 - 0.59 หมายความว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.60 - 0.79 หมายความว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.80 - 1.00 หมายความว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับมากท่ีสุด 

3.4.5 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis 
โดยใช้วิธี stepwise) 

 
3.5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
3.5.1 สถิติพื้นฐาน 

1) ค่าร้อยละ (percentage) 
2) ค่าเฉลี่ย (mean) 
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation  

3.5.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ s product moment  correlation 

coefficient)                       
2) สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ stepwise 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย แบ่งออกเป็นตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
 
4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์
ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

N   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
T   แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
F   แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
R   แทน สัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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b   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ท่ีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R   แทน ค่าสัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2  แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
P   แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) ส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
df  แทน ชั้นความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
**  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*   แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
a   แทน ค่าคงที ่
S.E.b. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
X1  แทน ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน 
X2  แทน ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
X3  แทน ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
X4    แทน ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
X5  แทน ด้านการตั้งความหวังที่สูงเก่ียวกับคณะท างาน 
X6  แทน ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของคร ู
X7  แทน ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 
X   แทน ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
Y   แทน ประสิทธิผลโรงเรียน 
Y   แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
Z”y แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่ 
 
ตาราง 3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่ 
 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 
หญิง 

148 
162 

47.74 
52.26 

รวม 310 100.00 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

 
จากตาราง 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.26 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.74 วุฒิปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.33 รองลงมาคือวุฒิปริญญาโท จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 48.06 และปริญญาเอก
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 ประสบการณ์ในการท างานมากที่สุดคือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.71 รองลงมา คือประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.265-10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 11-15 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.03 ต าแหน่งหน้าที่มากที่สุดคือครู 278 คนคิดเป็นร้อยละ 89.68และ ผู้บริหาร 32 คนคิดเป็นร้อยละ 
10.32ตามล าดับ   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี                                                                                            
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
156 
149 
5 

 
50.33 
48.06 
1.61 

รวม 310 100.00 
3. ประสบการณ์ในการท างาน   

ไม่เกิน 5 ปี 
5-10 ปี 
11-15 ปี 
16 ปีขึ้นไป 

69 
 62 
 59 
120 

22.26 
20.00 
19.03 
38.71 

รวม 310        100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่   

ผู้บริหาร 
คร ู

 32 
278 

10.32 
         89.68 

รวม 310 100.00 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน 
2. ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
3. ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ในโรงเรียน 
4. ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
5. ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน 
6. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู 
7. ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียน

และผู้ปกครอง 

4.43 
4.27 
4.40 

 
4.35 
4.25 
4.30 
4.38 

 

0.63 
0.63 
0.56 

 
0.55 
0.59 
0.59 
0.54 

 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

1 
6 
2 
 
4 
7 
5 
3 
 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.58 มาก  
  

จากตาราง 4  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน ( X = 4.43) มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ( X = 4.40)
ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ( X = 4.38) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียน ( X = 4.35) ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู ( X =4.30) ด้านการอยู่ร่วมกับ
คณะท างาน ( X = 4.27) และด้านการตั้งความหวังที่สูงเก่ียวกับคณะท างาน ( X = 3.25) ตามล าดับ 
 

ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการก าหนด
เป้าหมายในการสอน 

 

ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารร่วมมือกับครูก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์

และกลยุทธ์ในการสอน 
2. การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ใน

การสอนของครูโดยอาศัยแนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่น 
3. ผู้บริหารและครูร่วมมือกันสร้างและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.47 
 

4.54 
 

4.44 
 

0.66 
 

0.58 
 

0.65 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

2 
 
1 
 
4 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

 
ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน 

n = 310 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

4. มีการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการสอน    

5. มีการประเมินความก้าวหน้าวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการสอน    

6. ผู้บริหารพัฒนาระบบการให้รางวัลแก่นักเรียนที่มี
ความส าเร็จทางการเรียนเป็นเลิศ 

7. มีช่องทางการให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียนแก่ผู้ปกครอง 

4.40 
 

4.35 
 

4.39 
 

4.44 

0.71 
 

0.67 
 

0.63 
 

0.57 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

5 
 
7 
 
6 
 
3 

เฉลี่ยรวม 4.43 0.63 มาก  

 
จากตาราง 5  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอนโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสอนของครูโดยอาศัยแนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่น  ( X = 4.54) 
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารร่วมมือกับครูก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ในการสอน ( X = 4.47) มีช่องทางการให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนแก่
ผู้ปกครอง ( X = 4.44) ผู้บริหารและครูร่วมมือกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X = 4.44)
มีการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสอน ( X = 4.40) ผู้บริหารพัฒนา
ระบบการให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความส าเร็จทางการเรียนเป็นเลิศ ( X = 4.39) และมีการประเมิน
ความก้าวหน้าวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสอน ( X =3.35) ตามล าดับ 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการอยู่ร่วมกับ

คณะท างาน  
 

ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน  
n =310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการสอนกับครู 4.26 0.61 มาก 7 
2. คอยให้ก าลังใจเมื่อครูมีปัญหาการสอน 4.28 0.65 มาก 3 
3. กระตุ้นให้ครูหาเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆ 4.38 0.68 มาก 1 
4. จัดหาผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนมา

เผยแพร่แก่ครู 
4.23 0.63 มาก 8 
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ตาราง 6  (ต่อ)  
 

 
จากตาราง 6 พบว่า  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องการสอนกับครู ( X = 4.38) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
( X = 4.32) คอยให้ก าลังใจเมื่อครูมีปัญหาการสอน ( X = 4.28) ผู้บริหารและครูมีความไว้วางใจซึ่ง
กันและกันในการปฏิบัติงาน ( X = 4.27) สนับสนุนให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอน ( X = 4.27) ผู้บริหารและครูมีความสามัคคี ( X  = 4.27) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการสอน
กับครู ( X = 4.26) จัดหาผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนมาเผยแพร่แก่ครู ( X = 4.23) และ
จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู ( X = 4.22) ตามล าดับ 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการสร้างบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน   
 

ด้านการสร้างบรรยากาศและ 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน   

n = 310 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. สร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตาม
ความต้องการของนักเรียน 

4.19 0.68 มาก 12 

2. ก าหนดและด าเนินการประเมินร่วมกับผู้สอนและ
นักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการและกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

4.36 0.61 มาก 11 

3. ก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการ
เรียนการสอน 

4.45 0.59 มาก 5 

 

 

ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
n =310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
5. จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
6. จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู 
7. สนับสนุนให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับ 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
8. ผู้บริหารและครูมีความสามัคคี 
9. ผู้บริหารและครูมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

ในการปฏิบัติงาน 

4.38 
4.23 
4.32 
4.22 
4.27 
4.27 
4.27 

0.68 
0.63 
0.57 
0.67 
0.64 
0.68 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
8 
2 
9 
5 
6 
4 

เฉลี่ยรวม 4.27 0.63 มาก  
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างบรรยากาศและ 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 

n = 310 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

4. ก ากับติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียน 4.38 0.61 มาก 10 
5. จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมต่อ

การเรียนรู้   
6. อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนสะอาด 
7. อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนปลอดภัย 
8. อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมในชุมชน 
9. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเป็นระเบียบ 
10. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสวยงาม 
11. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตร 

และเต็มไปด้วยความรักความเมตตา 
12. บุคลากรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

4.45 
 

4.44 
4.50 
4.46 

 
4.38 
4.38 
4.45 

 
4.39 

0.54 
 

0.54 
0.52 
0.54 

 
0.55 
0.55 
0.53 

 
0.55 

มาก 
 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

4 
 
6 
1 
2 
 
8 
8 
3 
 
7 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.56 มาก  
 

จากตาราง 7  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโดยรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนปลอดภัย ( X = 4.50) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรกรองลงมาอาคาร
สถานที่บริเวณโรงเรียนกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ( X = 4.46) จัดสภาพแวดล้อมภายนอก
หอ้งเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ( X = 4.45) สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตรและ
เต็มไปด้วยความรักความเมตตา ( X = 4.45) ก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียน
การสอน ( X = 4.45) อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนสะอาด ( X = 4.44) บุคลากรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ( X = 4.39) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเป็นระเบียบ ( X = 4.38) สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนสวยงาม ( X = 4.38) ก ากับติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียน ( X  = 4.38) ก าหนด
และด าเนินการประเมินร่วมกับผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการและกฎระเบียบของโรงเรียน  
( X = 4.36) และสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน  
( X = 4.19) ตามล าดับ 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการสื่อสาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 

 

ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. จัดระบบการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรทราบถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
4.30 0.55 มาก 4 

2. จัดท าและด าเนินการเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือให้
นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการเรียนรู้ 

4.38 0.57 มาก 2 

3. พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้
ทราบถึงเป้าหมายและพันธ์กิจของโรงเรียน   

4.40 0.57 มาก 1 

4. เตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ขอ้มูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
น าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

4.32 0.52 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.55 มาก  

 
จากตาราง 8  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนโดยรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและพันธ์กิจของโรงเรียน 
( X = 4.40) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการเรียนรู้ ( X = 4.38) เตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ  ( X =4.32) 
และจัดระบบการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา มี 
( X =4.30) ตามล าดับ 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการตั้งความหวัง

ที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน 
 

ด้านการตั้งความหวังที่สูงเก่ียวกับคณะท างาน 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียนอย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการอย่างสม่ าเสมอ 
4.27 0.58 มาก 3 

2. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าก่อน
สังเกตการณ์สอน 

3. ผู้บริหารประชุมหลังสังเกตการสอนเพ่ือปรับปรุงการสอน 

4.22 
 

4.27 

0.58 
 

0.58 

มาก 
 

มาก 

5 
 
3 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

 

ด้านการตั้งความหวังที่สูงเก่ียวกับคณะท างาน 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. ผู้บริหารจัดหาข้อมูลการประเมินที่มีประสิทธิภาพและ

ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพตามความ
ต้องการของครูแต่ละคน 

5. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ความมั่นคงใน
สถานภาพความเป็นครมูืออาชีพ 

6. ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและงานในสถานศึกษา 

4.30 
 
 

4.16 
 

4.28 

0.59 
 
 

0.65 
 

0.56 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
 
6 
 
2 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.59 มาก  
 

จากตาราง 9  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X =4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้บริหารจัดหาข้อมูล
การประเมินที่มีประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพตามความต้องการของครู
แต่ละคน ( X =4.30) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานในสถานศึกษา ( X =4.28) ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียนอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.27) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า
ก่อนสังเกตการณ์สอน ( X = 4.22) และผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ความมั่นคงในสถานภาพ
ความเป็นครูมืออาชีพ ( X =4.16) ตามล าดับ 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการพัฒนา

ความเป็นผู้น าของคร ู
 

ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง

ความร่วมมือ การตัดสินใจ การเสนอแนะ การพัฒนา
หลักสูตรและการน าเสนอผลงาน    

4.24 0.53 มาก 8 

2. จัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ 4.40 0.55 มาก 1 
3. จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ   4.40 0.61 มาก 2 
4. สร้างแรงจูงใจให้ครูท างานอย่างมีส่วนร่วม 4.29 0.64 มาก 7 
5. ใช้บทบาทของผู้น าเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4.23 0.65 มาก 9 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

 

ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
6. มีการสร้างครูผู้น า  
7. ผู้บริหารแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เน้น

ความเป็นเลิศ 
8. ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานสามารถ

ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้ 
9. ใช้พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจที่

ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม 
10. สร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและ

สื่อสารแบบเปิด 

4.16 
4.30 

 
4.37 

 
4.34 

 
4.35 

0.66 
0.60 

 
0.57 

 
0.57 

 
0.54 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

10 
6 
 
3 
 
5 
 
4 

เฉลี่ยรวม 4.30 0.59 มาก  
   

จากตาราง 10  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครูโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าจัดการช่วยเหลือ
แนะน าครูใหม ่( X = 4.40) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้น
อย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.40) ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานสามารถ ( X = 4.37) สร้างบรรยากาศ
ของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและสื่อสารแบบเปิด ( X = 4.35) ใช้พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม ( X = 4.34) ผู้บริหารแสวงหาวิธีการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน เน้นความเป็นเลิศ ( X = 4.30) สร้างแรงจูงใจให้ครูท างานอย่างมีส่วนร่วม ( X = 4.29) 
ประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ การเสนอแนะ การพัฒนา
หลักสูตรและการน าเสนอผลงาน ( X = 4.24) ใช้บทบาทของผู้น าเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
( X =4.23) และมีการสร้างครูผู้น า ( X =4.16) ตามล าดับ 
 

ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการสร้าง
และรักษาเจตคตเิชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 

 

ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวก 
ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 

n = 310 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผู้บริหารให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน 4.39 0.50 มาก 3 
2. ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาต่างๆ  
4.36 0.53 มาก 6 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวก 
ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 

n = 310 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

3. จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษา 
ทุกด้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 

4. ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองอย่างทัว่ถึงและ
สม่ าเสมอ  

5. จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครอง 
6. จัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน เพ่ือชุมชน จัดสัปดาห์

วิชาการต่างๆ เพื่อชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญ
ของโรงเรียน  

7. รับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครอง และชุมชน 

4.42 
 

4.37 
 

4.35 
4.43 

 
 

4.37 

0. 57 
 

0.57 
 

0.55 
0.54 

 
 

0.55 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 

2 
 
5 
 
7 
1 
 
 
4 

เฉลี่ยรวม 4.38 0.54 มาก  
 

  จากตาราง 11  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 
พบว่าจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน เพ่ือชุมชน จัดสัปดาห์วิชาการต่างๆ เพ่ือชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญ
ของโรงเรียน ( X = 4.43) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราว
ของสถานศึกษาทุกด้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ( X = 4.42) ผู้บริหารให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ปัญหาของนักเรียน ( X = 4.39) รับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครอง และชุมชน ( X = 4.37) ครูออกไปเยี่ยม
พบผู้ปกครองอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ( X = 4.37) ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ( X = 4.36) และจัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครอง ( X = 4.35) ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิผลโรงเรียน 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ความสามารถในการผลิต  
2. ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก  
3. ความสามารถในการปรับตัว 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4.25 
4.24 
4.29 
4.37 

0.52 
0.52 
0.52 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
4 
2 
1 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.52 มาก  
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จากตาราง 12  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา ( X = 4.37) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ความสามารถ
ในการปรับตัว ( X = 4.29) ความสามารถในการผลิต ( X = 4.25) และความสามารถในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก ( X = 4.24) ตามล าดับ 
 
ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลโรงเรียน ด้านความสามารถ

ในการผลิต  
 

ความสามารถในการผลิต  
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารสามารถด าเนินการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ทั้งการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
4.25 0.44 มาก 4 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักเรียน   

4.11 0.53 มาก 5 

3. จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง  4.27 0.53 มาก 3 
4. มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทาง 

ด้านวิชาการ  
4.33 0.56 มาก 1 

5. ครมีูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

4.32 
 

0.57 มาก 2 
 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.52 มาก  

 
จากตาราง 13  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความสามารถในการผลิตมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่ามีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางด้านวิชาการ 
( X = 4.33) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ( X = 4.32) จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง ( X = 4.27) ผู้บริหารสามารถด าเนินการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ( X = 4.25) และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักเรียน ( X = 4.11) ตามล าดับ 

 
ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลโรงเรียน ด้านความสามารถ

ในการพัฒนาทัศนคติทางบวก  
 

ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก  
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน 4.21 0.46 มาก 4 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

 

ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
2. ผู้บริหารมีความสามารถอบรมสั่งสอนคุณธรรม  

จริยธรรมแก่นักเรียน 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
4. นักเรียนพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 
5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน   

ตามหลักสูตรสถานศึกษา จนเป็นที่พึงพอใจ 
ของผู้ปกครอง 

4.13 
 

4.30 
 

  4.30 
 

4.29 

0.61 
 

0.55 
 

 0.51 
 

0.48 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

5 
 
2 
 
1 
 
3 
 

เฉลี่ยรวม 4.24 0.52 มาก  

 
จากตาราง 14  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่านักเรียนพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ( X = 4.30) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ( X = 4.30) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาเล่าเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ( X = 4.29) ผู้บริหารมี
ความสามารถในการบริหารงาน ( X = 4.21) และผู้บริหารมีความสามารถอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียน ( X = 4.13) ตามล าดับ 
 
ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลโรงเรียน ด้านความสามารถ

ในการปรับตัว 
 

ความสามารถในการปรับตัว 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาด าเนินงานด้านการ

บริหาร   
4.26 0.48 มาก 5 

2. ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4.25 0.49 มาก 6 
3. ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น   
4.29 0.54 มาก 4 

4. ครยูอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งการบริหารและ
การเรียนการสอน 

4.32 0.57 มาก 2 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

 

ความสามารถในการปรับตัว 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
5. ครูพยายามที่จะปรับความรวดเร็ว ต่อการพัฒนาหรือ

ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการสอนของตนเอง   
4.36 0.54 มาก 1 

6. ครกูระตือรือร้นที่จะพัฒนาการเรียนการสอน 4.29 0.53 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.29 0.52 มาก  

   
จากตาราง 15  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความสามารถในการปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าครูพยายามที่จะปรับความรวดเร็ว ต่อการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินการสอนของตนเอง ( X = 4.36) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ครูยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน ( X = 4.32) ครูกระตือรือร้น
ที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ( X = 4.29) ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น ( X = 4.29) ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาด าเนินงานด้านการบริหาร ( X = 4.26) 
และผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.25) ตามล าดับ 
 
ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลโรงเรียน ด้านความสามารถ

ในการแก้ปัญหา  
 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
n = 310 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างเพียงพอ 4.32 0.56 มาก 5 
2. ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคคลากรได้อย่าง

เหมาะสมกับศักยภาพ 
4.35 0.57 มาก 4 

3. ผู้บริหารและครูก าหนดวิธีการแก้ปัญหาในการ
ท างานร่วมกัน 

4.39 0.58 มาก 2 

4. ผู้บริหารและครูร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  
จนประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี   

4.39 0.53 มาก 3 

5. การด าเนินงานด้านวิชาการ บรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามที่วางไว้ 

4.40 0.52 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.37 0.55 มาก  

 
จากตาราง 16 พบว่า  ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าการด าเนินงานด้านวิชาการ บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาตามที่วางไว้ ( X = 4.40) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ผู้บริหารและครู
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน ( X = 4.39) ผู้บริหารและครูร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
จนประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี ( X = 4.39) ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคคลากรได้อย่างเหมาะสม
กับศักยภาพ ( X = 4.35) และผู้บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างเพียงพอ ( X = 4.32) ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะห์โดยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังแสดงในตาราง 23 

 
ตาราง 17  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

ตัว
แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X 

X1 1.000        
X2 .748** 1.000       
X3 .747** .731** 1.000      
X4 .729** .754** .764** 1.000     
X5 .656** .746** .697** .708** 1.000    
X6 .699** .733** .824** .764** .762** 1.000   
X7 .653** .488** .678** .591** .555** .715** 1.000  
Y .706** .690** .746** .708** .678** .732** .697** .762** 

**p<.05 
 

จากตาราง 17 พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)/เท่ากับ .762 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับมากกับประสิทธิผลโรงเรียน (rx3y= .746) รองลงมา ได้แก่
ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครูมีความสัมพันธ์ระดับมากกับประสิทธิผลโรงเรียน (rx6y= .732) 
ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับมากกับประสิทธิผลโรงเรียน 
(rx4y= .708) ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอนมีความสัมพันธ์ระดับมากกับประสิทธิผลโรงเรียน 
(rx1y= .706) ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ระดับมาก
กับกับประสิทธิผลโรงเรียน (rx7y= .697) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน มีความสัมพันธ์ระดับมากกับ
ประสิทธิผลโรงเรียน (rx2y= .690) และด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างานมีความสัมพันธ์
ระดับมากกับประสิทธิผลโรงเรียน (rx5y= .678) 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
ภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังแสดงในตาราง 24 
 

ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน  
ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนด้านการตั้งความหวังที่สูง
เกี่ยวกับคณะท างาน ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู และด้านการสร้างและรักษาเจต
คติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

modal ss df ms F Sig 
resgression 11601.371 5 2320.274 131.526* .000 
residual 5362.932 304 17.641   
total 16964.303 309    

*p<.05 
 

จากตาราง 18  การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านการก าหนดเป้าหมาย
ในการสอน ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างานด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน
ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู และด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครองพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตาราง 19  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ภาวะผู้น าทางวิชาการกับกับ
ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
ประสิทธิผลโรงเรียน 

b S.E.b.  t p 
a 18.246 2.738  6.664 .000 

ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
โรงเรียน (X3) 

.323 .098 .198 3.296* .001 

ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียน
และผู้ปกครอง (X7) 

.881 .124 .322 7.128* .000 

ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน (X2) ด้านการสื่อสาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน (X4) 

.347 

.593 
.100 
.260 

.200 

.131 
3.471* 
2.279* 

.001 

.023 
ด้านการตั้งความหวังที่สูงเก่ียวกับคณะท างาน(X5) .354 .159 .118 2.226* .027 

R = .827 , R2 = .684 , adjust R2 = .679, S.E.b. = 4.20015, F =131.526* 
*p≤.05 
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จากตาราง 19  พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน มี 5 ตัวแปร คือ
ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน (X3) ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวก
ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง (X7) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน (X2) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของโรงเรียน (X4) ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน (X5) ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 นี้ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ได้ร้อยละ 68.40 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 ด้านมีประสิทธิภาพ
ในการท านายได้ โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ดังนี้ 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ y” = 18.246+ .323X3 + .881X7 
+.347X2+.593X4+.354 X5 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Z”y= .198.X3 + .322 X7+.200X2 
+ .131X4 +.118 X5 

ตัวแปรที่ไม่สามารถน าเข้าสมการถดถอยได้และถูกตัดออกไป 2 ตัวแปร คือด้านการก าหนด
เป้าหมายในการสอน (X1) ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู (X6) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งสรุปตามล าดับดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
4) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
สมมติฐานการวิจัย 

1) การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับมาก 

2) การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ด้านส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1) ผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร และครู 1,522 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประจ าปี การศึกษา 2558 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Kregcic & Morgan, 1970, p. 608) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้บริหารและครู 310 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ผู้วิจัยบันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ออกหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

2) ผู้วิจัยยื่นหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
แก่ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้โดยผ่านผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

3) ผู้วิจัยติดตาม จัดเก็บแบบสอบถาม ภายหลังจากที่ส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถาม

ไปแล้ว 2 สัปดาห์ ได้รับคืนมา 292 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.19 
5) น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์

ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะหข์้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี

และหาค่าร้อยละ 
2) วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3) วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
4) วิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

5) วิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
โดยใช้วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise)  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.74 วุฒิปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.32 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาโท จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 48.06 และปริญญาเอก
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 ประสบการณ์ในการท างานมากที่สุดคือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมา คือประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.25 5-10 ปีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 11-15 ปีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03  
ต าแหน่งหน้าที่มากที่สุดคือ ครู 278 คน คิดเป็นร้อยละ 89.67 และผู้บริหาร 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32 
ตามล าดับ 

5.1.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการสร้างและรักษาเจตคติ
เชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ด้านการพัฒนา
ความเป็นผู้น าของครู ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน และด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1) ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ในการสอนของครูโดยอาศัยแนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารร่วมมือกับครูก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสอนผู้บริหารและครู
ร่วมมือกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีช่องทางการให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียนแก่ผู้ปกครองมีการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสอน
ผู้บริหารพัฒนาระบบการให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความส าเร็จทางการเรียนเป็นเลิศและมีการประเมิน
ความก้าวหน้าวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสอน ตามล าดับ 

2) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการสอนกับคร ู
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอยให้ก าลังใจเมื่อครู
มีปัญหาการสอนผู้บริหารและครูมีความสามัคคีสนับสนุนให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนผู้บริหารและครูมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องการสอนกับครูจัดหาผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนมาเผยแพร่แก่ครูและจัดหาวิทยากร
มาให้ความรู้แก่ครูตามล าดับ 

3) ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ใน  โดยรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อาคารสถานที่
บริเวณโรงเรียนปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรกรองลงมาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนกลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมในชุมชนก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนการสอน
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จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น 
เป็นมิตร และเต็มไปด้วยความรักความเมตตาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนสะอาดบุคลากรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก ากับติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
เป็นระเบียบสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสวยงามก าหนดและด าเนินการประเมินร่วมกับผู้สอนและ
นักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการและกฎระเบียบของโรงเรียนและสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของ
การเรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน ตามล าดับ 

4) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้ปกครอง
นักเรียนเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและพันธ์กิจของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ 
จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการเรียนรู้ เตรียมการและ
เตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่
ความส าเร็จ และจัดระบบการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา
มีตามล าดับ 

5) ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างานโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้บริหารจัดหาข้อมูลการประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพตามความต้องการของครูแต่ละคนมีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
งานในสถานศึกษาผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ   
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าก่อนสังเกตการณ์สอน และผู้บริหารสามารถถ่ายทอด
ความรู้ความมั่นคงในสถานภาพความเป็นครูมืออาชีพ ตามล าดับ 

6) ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครู โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ จัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่น
ว่าผู้ร่วมงานสามารถสร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและสื่อสารแบบเปิดใช้พฤติกรรม
ผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่มผู้บริหารแสวงหาวิธีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เน้นความเป็นเลิศสร้างแรงจูงใจให้ครูท างานอย่างมีส่วนร่วมประชุมครู
อย่างสม่ าเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ การเสนอแนะ การพัฒนาหลักสูตร
และการน าเสนอผลงานใช้บทบาทของผู้น าเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการสร้างครูผู้น า 
ตามล าดับ 

7) ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า จัดแสดงนิทรรศการ
โรงเรียน เพ่ือชุมชน จัดสัปดาห์วิชาการต่างๆ เพื่อชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญของโรงเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษาทุกด้าน
ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผู้บริหารให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน ครูออกไปเยี่ยมพบ
ผู้ปกครองอย่างทัว่ถึงและสม่ าเสมอ รับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครอง และชุมชน ครูและผู้ปกครองนักเรียน 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ และจัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครอง ตามล าดับ 
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5.1.3 ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวความสามารถ
ในการผลิต และความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก ตามล าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1) ด้านความสามารถในการผลิตมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถ
ทางด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง ผู้บริหารสามารถด าเนินการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ทั้งการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูงเมื่อจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักเรียน ตามล าดับ 

2) ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ 
นักเรียนพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรสถานศึกษา จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการศึกษาเล่าเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  จนเป็นที่ พึงพอใจของผู้ปกครองผู้บริหาร
มีความสามารถในการบริหารงาน และผู้บริหารมีความสามารถอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน ตามล าดับ 

3) ด้านความสามารถในการปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ครูพยายามที่จะปรับความรวดเร็ว ต่อการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินการสอนของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอนผู้บริหารและครูร่วมมือกันพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ครกูระตือรือร้นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนผู้บริหารและครูร่วมมือ
กันพัฒนาด าเนินงานด้านการบริหาร และผู้บริหารและครูร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ตามล าดับ 

4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การด าเนินงานด้านวิชาการ บรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูก าหนดวิธีการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกันผู้บริหารและครูร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
จนประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคคลากรได้อย่างเหมาะสม
กับศักยภาพ และผู้บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างเพียงพอตามล าดับ 

5.1.4 ภาวะผู้น าทางวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .762 เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครูด้านการสื่อสาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอนด้านการสร้างและรักษาเจตคติ
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เชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครองด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างานและด้านการตั้งความหวังที่สูง
เกี่ยวกับคณะท างานตามล าดับ 

5.1.5 ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณ มี 5 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในโรงเรียน ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครองด้าน
การอยู่ร่วมกับคณะท างาน ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนด้านการตั้งความหวังที่สูง
เกี่ยวกับคณะท างานซึ่งตัวแปรทั้ง 5 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.40 ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอนด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครูไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังนี้ 

5.2.1 จากการศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีรชาติ วิลาศรี (2550, หน้า 112) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับ นพวนา วิภักดิ์ (2551, หน้า 86) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับนภาดาว เกตุสุวรรณ (2555, หน้า 70) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียง
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก งานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การจัดการศึกษาหากผู้บริหารมีความรู้ความสามารถมีทักษะการเป็นผู้น าทางวิชาการ จะสามารถท า
ให้การด าเนินงานในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558, หน้า 2) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการปฏิรูป
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น า
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประสานและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  มาใช้ในการเรียนการสอน
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โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียน จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.2. จากการศึกษาระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษา
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร อินนะรา (2556, หน้า 79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบังผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรีชญา ชอบดี (2558, หน้า 75) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนเป็นสถานที่หล่อหลอมให้คนเป็นคนดี มีความรู้ สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการบริหารโรงเรียนจึงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ 
นงลักษณ์ เรือนทอง (2550, หน้า 184) ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลในด้านวิชาการ ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมครู
ให้มีความรู้ความสามารถ มีการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดกับนักเรียนจากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้คุณภาพการบริหารงบประมาณ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

5.2.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .762 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัทรา พ่ึงไพฑูรย์ (2555, หน้า 93) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .787 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารจะต้องมีความเป็นผู้น าสูงโดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน
เน้นการพัฒนาทักษะของนักเรียน มีการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
สอดคล้องภัทรา พ่ึงไพฑูรย์ (2555, หน้า 124) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
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ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นไปในทางบวก
อยู่ในระดับคอ่นข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับมาก 

5.2.4. ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ร้อยละ 68.40 สอดคล้อง
กับสมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับวรีชญา ชอบดี (2558, หน้า 75) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า
เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ร้อยละ 50.40  

1) ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ที่เข้ามาเป็นตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารงบประมาณล าดับที่ 1 อาจเนื่องมาจากบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ที่ดีของโรงเรียนจะมีส่วนในการเสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่างๆ อันพึงประสงค์
โรงเรียนที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่น เรียบง่าย สงบ แจ่มใส มีชีวิตชีวา วัสดุอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแล
มีความเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ครูและนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา ย่อมจะท าให้ครูและนักเรียนได้รับ
อิทธิพลท าให้เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย 
ท าให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นไปด้วยสอดคล้องกับ พันธณีย์ วิหคโต (2551, หน้า 70) กล่าวว่าการสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการจัดห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน การสร้างบรรยากาศการเรียน
ให้สนุกสนาน มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด มีการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดหาเหตุผลให้เกิด
ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกันเองกับนักเรียน ใกล้ชิดและมีความสนใจผู้เรียนที่มีปัญหา
เป็นรายกรณี และซ่อมแก้ไขเป็นรายบุคคล สภาพแวดล้อมที่ดีจะท าให้ทุกคนมีความสุข มีความมั่นใจ 
และตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

2) ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาเป็นตัวแปร
ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนล าดับที่ 2 อาจเนื่องมาจากสอดคล้องกับธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง 
(2557, หน้า 112) ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาในภาคกลางของประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่า การมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียน ผู้ร่วมงานและผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ โรงเรียนใช้จดหมายติดต่อกับผู้ปกครองในรูปข่าวสาร 
ค าชี้แจง รายงาน ใช้บัตรงาน หรือสมุดรายงานติดต่อกับผู้ปกครอง ให้ทราบผลการเรียน เชิญหรือกระตุ้นให้
ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมโรงเรียน เชิญหรือกระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการโรงเรียน 
ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองทั่วถึงสม่ าเสมอ จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครองจัดแสดงนิทรรศการ
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โรงเรียนเพ่ือชุมชน จัดสัปดาห์วิชาการต่าง  ๆเพ่ือชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญของโรงเรียนการรับข้อร้องเรียน
จากผู้ปกครอง และชุมชน 

3) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างานที่เข้ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ล าดับที่ 3 อาจเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารไปยังโรงเรียนท าให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมท างานเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งในการปฎิบัติงานจะต้อง
มีความสัมพันธ์เชื่อโยงกัน ท าให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านมีโอกาสท างานร่วมกันให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้สภาพการท างานเป็นทีมในโรงเรียนมากขึ้นโรงเรียน
มีการกระจายอ านาจการบริหารมากขึ้นกว่าเดิม บุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษามากขึ้น มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามีการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันท าและร่วมกันแก้ปัญหา
เน้นหลักการกระจายอ านาจ การสร้างความตระหนักให้ครูได้รู้ เกี่ยวกับการปฎิบัติการเรียนรู้ท าให้ครู
ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง ครูมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันมากขึ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นทั้งนี้การให้เกียรติในความรู้ความสามารถเคารพบทบาทหน้าที่
ของแต่ละบุคคลซึ่งการท างานเป็นทีมจะต้องอาศัยพลังจากการท างานร่วมกันของสมาชิกในทีมงาน
สอดคล้องกับ ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, หน้า 89) ท าการวิจัยเรื่อง การท างานเป็นทีมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารโรงเรียนซึ่งจะเป็นผู้น าในการก าหนดนโยบาย
เป้าหมาย วางแผนด าเนินงานของโรงเรียนโดยอาศัยบุคลากร คือครูผู้สอนร่วมกันปฎิบัติงานด้านต่างๆ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิผล   

4) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนที่เข้ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ 
อาจเนื่องมาจาก ความส าคัญของสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนเพ่ือให้เห็นภาพของ
ความส าเร็จของโรงเรียนที่ต้องการจะเป็นหรือปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ชัดเจน เพราะวิสัยทัศน์
จะเป็นทิศทางน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Kotter, 1995, p. 72) คือ ท าให้มองเห็นทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงองค์การได้ชัดเจนว่าจะมีทิศทางไปอย่างไร กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติได้ตรงตามทิศทาง
ของหน่วยงานการด าเนินงานสอดคล้องกับ สุนันทา ไกยเดช (2550, หน้า 132) ได้ศึกษาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการ รับรู้ของครูกับขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีผลการวิจัย 
พบว่า การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงวิสัยทัศน์
ให้กับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือจะได้ให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์และองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

5) ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างานที่เข้ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์
อาจเนื่องมาจาก ความคาดหวังเป็นความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้การตีความหรือคาดการณ์ต่อสิ่งต่างๆ 
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความจ าเป็นตามสมควร แห่งฐานะ
หรือสถานภาพ ความคาดหวังมีลักษณะเป็นการประเมินค่า โดยใช้มาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องมือ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

91 
 

วัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง 
ประสบการณ์ความสนใจและการเห็นคุณค่าความสาเร็จของงานนั้น สอดคล้องกับ พะยอม วงศ์สารศรี 
(2550, หน้า 3) ที่กล่าวว่า การคาดการณ์ต่อสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานซึ่งคาดการณ์
ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าหลักการต่างๆ ขององคก์รเป็นตัวก าหนด  
เช่น กลยุทธ์ขององค์กร ให้พนักงานน าไปใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ทีไ่ด้ก าหนดไว้ความคาดหวังแสดงให้เห็นถึงระดบัของความตอ้งการที่สูงขึ้น และเป็นแรงผลักดันพร้อม
ทัง้เชื่อมโยงการท างานในด้านต่างๆ ให้พนักงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ อย่างดียิ่ง และองค์กรจะเจริญ มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจท าให้ภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านการสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนด้านการตั้งความหวังที่
สูงเกี่ยวกับคณะท างาน ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
โดยเฉพาะผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ความมั่นคงในสถานภาพความเป็นครูมืออาชีพการ ดังนั้น 
ผู้บริหารควรแสดงความเป็นผู้น าในการพัฒนาครู โดยมีการเข้าอบรมและน าผลที่ได้มาต่อยอด
ในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารเป็นแกนน า 

2) จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
โดยเฉพาะผู้บริหารมีความสามารถอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนดังนั้นผู้บริหารควรเป็น
ผู้น าในการอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อใจสนิทสนมระหว่างผู้บริหารและนักเรียนและยังช่วย ให้นักเรียนให้นักเรียนมีทัศนคติ
ทางบวกกับผู้บริหารและโรงเรียน 

3) จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญ โดยมุ่งเน้นเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครดู้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนและด้านการก าหนดเป้าหมายในการสอนเพ่ือน าพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว 

4) จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
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และสนับสนุนการท างานวิชาการ ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ด้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครองด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน และด้านการตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับคณะท างาน
เพ่ือน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จและประสิทธิภาพในการบริหาร 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อการคุณภาพการจัดการศึกษา 
2) การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๒          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กญัภร เอี่ยมพญา 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวกิตติพร พรงาม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๒          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  ดร.ลินดา นาคโปย 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวกิตติพร พรงาม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๒          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  อาจารย์อ านาจ บุญประเสริฐ 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวกิตติพร พรงาม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๒          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  อาจารย์หนึ่งฤทัย เมฆวทัต 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวกิตติพร พรงาม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๒          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  อาจารย์เนตมิา พัฒนกุล 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวกิตติพร พรงาม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๑๑๑          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการศกึษาและเก็บข้อมลูเพื่อหาคณุภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” 

 
ด้วยนางสาวกิตติพร พรงาม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๑๑๘         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

ด้วยนางสาวกิตติพร พรงาม  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดไม่คล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 
 สูตร  IOC = ∑ R/N 
  
 เมื่อ  ∑ R    แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุง
แก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

111 

ผลรวมและค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ด้วยค่า IOC 
ของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่องการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม  

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

การก าหนดเป้าหมายในการสอน 
1 ผู้บริหารร่วมมือกับครูก าหนดเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสอน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์ในการสอนของครูโดยอาศัย
แนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารและครูร่วมมือกันสร้างและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการประเมินความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสอน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 มีการประเมินความก้าวหน้าวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการสอน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารพัฒนาระบบการใหร้างวัลแก่
นักเรียนที่มีความส าเร็จทางการเรียนเป็น
เลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 มีช่องทางการให้ข้อมูลความก้าวหน้าใน
การเรียนของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
8 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการสอนกับ

ครแูละ  
-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

9 คอยให้ก าลังใจเมื่อครูมีปัญหาการสอน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
10 กระตุ้นให้ครูหาเทคนิคและวิธีการสอน

ใหม่ๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 จัดหาผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สอนมาเผยแพร่แก่ครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 สนับสนุนให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม  

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
15 ผู้บริหารและครูมีความสามัคค ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
16 ผู้บริหารและครมูีความไว้วางใจซึ่งกันและกันใน

การปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
17 สร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการ

เรียนรู้ ตามความต้องการของนักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 ก าหนดและด าเนินการประเมินร่วมกับ
ผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับกะบวนการ
และกฎระเบียบของโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

19 ก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้
เวลาในการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 ก ากับติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลา
เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนสะอาด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
23 อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนปลอดภัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
24 อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมในชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเป็น
ระเบียบ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสวยงาม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
27 สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็น

มิตร และเต็มไปด้วยความรักความเมตตา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 บุคลากรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของโรงเรียน 
29 จัดระบบการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรทราบ

ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการ

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม  

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

เรียนรู้ 
31 พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้ปกครอง

นักเรียนเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและพันธ์
กิจของโรงเรียน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 เตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือน าวิสัยทัศน์ไปสู่
ความส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การตั้งความหวังสูงเกี่ยวกับคณะท างาน    
33 ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียนอย่างเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า
ก่อนสังเกตการณ์สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหารประชุมหลังสังเกตการสอนเพ่ือ
ปรับปรุงการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหารจัดหาข้อมูลการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาวิชาชีพตามความต้องการของครูแต่
ละคน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ความ
มั่นคงในสถานภาพความเป็นครมูืออาชีพ 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกัน เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและงานใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 0 4 0.8 ใช้ได้ 

การพัฒนาความเป็นผู้น าของครู 
39 ประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับ

การสร้างความร่วมมือ การตัดสินใจ การ
เสนอแนะ การพัฒนาหลักสูตรและการ
น าเสนอผลงาน    

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

40 จัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
41 จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
42 สร้างแรงจูงใจให้ครูท างานอย่างมีส่วนร่วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
43 ใช้บทบาทของผู้น าเพื่อสร้างสังคมแห่งการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม  

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

เรียนรู้ 
44 มีการสร้างครูผู้น า  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
45 ผู้บริหารแสวงหาวิธีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน เน้นความเป็นเลิศ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

46 ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงาน
สามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

47 ใช้พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของ
กลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.8 ใช้ได้ 

48 สร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกัน
และกันและสื่อสารแบบเปิด 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

การมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 
49 ผู้บริหารให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของ

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

50 ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

51 จัดการสื่ อสารเกี่ ยวกับเรื่ องราวของ
สถานศึกษาทุกด้ านให้นั ก เ รี ยนและ
ผู้ปกครองทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

52 ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
และสม่ าเสมอ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

53 จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
54 จัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน เพ่ือชุมชน 

จัดสัปดาห์วิชาการต่างๆ เพ่ือชุมชน ฉลอง
ครบรอบวันส าคัญของโรงเรียน  

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

55 รับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครอง และชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม  

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

ความสามารถในการผลิต 
1 ผู้บริหารสามารถด าเนินการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน  ทั้งการบริหาร  การจัดการ
เรียนการสอน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูงเมื่อจะพิจารณาจากเกรด
เฉลี่ยของนักเรียน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถ

ทางด้านวิชาการ  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก 
6 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 ผู้บริหารมีความสามารถอบรมสั่งสอน

คุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 นักเรียนพัฒนาตนเอง  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  จนเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  จนเป็นที่พึง
พอใจของผู้ปกครอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ความสามารถในการปรับตัว         
11 ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค รู  ร่ ว ม มื อ กั น พั ฒ น า

ด าเนินงานด้านการบริหาร   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารและครู  ร่วมมือกันพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารและครู  ร่วมมือกันพัฒนาการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม  

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

14 ครยูอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ทั้ง
การบริหารและการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 ครูพยายามที่จะปรับความรวดเร็ว ต่อการ
พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการ
สอนของตนเอง   

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใช้ได้ 

16 ครกูระตือรือร้นที่จะพัฒนาการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
17 ผู้บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
18 ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคคลากรได้อย่าง

เหมาะสมกับศักยภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารและครูก าหนดวิธีการแก้ปัญหาใน
การท างานร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารและครูร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
จนประสบความส าเร็จ  หรือเป็นไปด้วยดี   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 การด าเนินงานด้านวิชาการ บรรลุพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามที่วาง
ไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1  

 
ค าชี้แจง 
 1) แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมี 7ด้าน ได้แก่(1) ด้าน
การก าหนดเป้าหมายในการสอน(2) ด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างาน(3) ด้านการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน(4) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน(5) ด้านการตั้ง
ความหวังที่สูงเก่ียวกับคณะท างาน(6) ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของคร(ู7) ด้านการสร้างและ
รักษาเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1มี  4 ด้านได้แก่(1) ความสามารถในการผลิต (2) ความสามารถใน
การพัฒนาทัศนคติทางบวก (3) ความสามารถในการปรับตัว(4) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 2) ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้ใช้
ส าหรับการวิจัยเท่านั้นและจะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาและท่านแต่อย่างใด 
 
 ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
       นางสาวกิตติพร พรงาม 
      นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (  )  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
  1. เพศ 
   (  )  ชาย 
   (  )  หญิง 
  2. วุฒิการศึกษา 
   (  )  ปริญญาตรี 
   (  )  ปริญญาโท 
   (  )  ปริญญาเอก 

(  )  อ่ืนๆ 
  3. ประสบการณ์ในการท างาน 
   (  )  ไม่เกิน 5 ปี 
   (  )  5-10 ปี 
   (  )  11-15 ปี 
   (  )  16 ปีขึ้นไป 
  4. ต าแหน่งหน้าที่ 
   (  )  ผู้บริหาร 
   (  )  ครู  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมี 7ด้าน ได้แก่ด้านการ
ก าหนดเป้าหมายในการสอนด้านการอยู่ร่วมกับคณะท างานด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนด้านการตั้งความหวังที่สูง
เกี่ยวกับคณะท างานด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าของครดู้านการสร้างและรักษาเจตคติเชิงบวกต่อ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
ค าชี้แจงข้อความในแบบสอบถามเป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องตามความเป็นจริง ที่
ตรงกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร โดยก าหนดเกณฑด์ังนี้ 

5    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 
3    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 

ข้อที่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ 

5 4 3 2 1 
การก าหนดเป้าหมายในการสอน 

1 ผู้บริหารร่วมมือกับครูก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ในการสอน 

     

2 การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการ
สอนของครูโดยอาศัยแนวนโยบายจากรัฐและท้องถิ่น 

     

3 ผู้บริหารและครูร่วมมือกันสร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา   

     

4 มีการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการสอน 

     

5 มีการประเมินความก้าวหน้าวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการสอน 

     

6 ผู้บริหารพัฒนาระบบการใหร้างวัลแก่นักเรียนที่มี
ความส าเร็จทางการเรียนเป็นเลิศ 

     

7 มีช่องทางการให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียนแก่ผู้ปกครอง 

     

การอยู่ร่วมกับคณะท างาน 
8 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการสอนกับครู      
9 คอยให้ก าลังใจเมื่อครูมีปัญหาการสอน      
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ข้อที่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ 

5 4 3 2 1 
10 กระตุ้นให้ครูหาเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆ      
11 จัดหาผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนมา

เผยแพร่แก่ครู 
     

12 จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
13 จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู      
14 สนับสนุนให้ครูท าโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
     

15 ผู้บริหารและครูมีความสามัคค ี      
16 ผู้บริหารและครูมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการ

ปฏิบัติงาน 
     

การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
17 สร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตาม

ความต้องการของนักเรียน 
     

18 ก าหนดและด าเนินการประเมินร่วมกับผู้สอนและนักเรียน
เกี่ยวกับกะบวนการและกฎระเบียบของโรงเรียน 

     

19 ก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวลาในการ
เรียนการสอน 

     

20 ก ากับติดตามประสิทธิผลของการใช้เวลาเรียน      
21 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมต่อ

การเรียนรู้ 
     

22 อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนสะอาด      
23 อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนปลอดภัย      
24 อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมในชุมชน 
     

25 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเป็นระเบียบ       
26 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสวยงาม      
27 สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตร และ

เต็มไปด้วยความรักความเมตตา 
     

28 บุคลากรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน      
การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของโรงเรียน 
29 จัดระบบการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรทราบถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ 

5 4 3 2 1 
30 จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้

นักเรียนทราบถึงคุณค่าของการเรียนรู้ 
     

31 พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้
ทราบถึงเป้าหมายและพันธ์กิจของโรงเรียน   

     

32 เตรียมการและเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
น าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

     

การตั้งความหวังสูงเกี่ยวกับคณะท างาน    
33 ผู้บริหารเยี่ยมห้องเรียนอย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการอย่างสม่ าเสมอ      

34 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าก่อน
สังเกตการณ์สอน      

35 ผู้บริหารประชุมหลังสังเกตการณส์อนเพ่ือปรับปรุงการสอน      
36 ผู้บริหารจัดหาข้อมูลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพตามความ
ต้องการของครูแต่ละคน 

     

37 ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ความมั่นคงใน
สถานภาพความเป็นครมูืออาชีพ      

38 ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและงานในสถานศึกษา      

การพัฒนาความเป็นผู้น าของครู 
39 ประชุมครูอย่างสม่ าเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง

ความร่วมมือ การตัดสินใจ การเสนอแนะ การพัฒนา
หลักสูตรและการน าเสนอผลงาน    

     

40 จัดการช่วยเหลือแนะน าครูใหม่      
41 จัดฝึกอบรมครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ        
42 สร้างแรงจูงใจให้ครูท างานอย่างมีส่วนร่วม      
43 ใช้บทบาทของผู้น าเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
44 มีการสร้างครูผู้น า       
45 ผู้บริหารแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เน้น

ความเป็นเลิศ 
     

46 ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานสามารถ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้ 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ 

5 4 3 2 1 
47 ใช้พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจ

ที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม 
     

48 สร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและ
สื่อสารแบบเปิด 

     

การมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนและผู้ปกครอง 
49 ผู้บริหารให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน      
50 ครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาต่างๆ  
     

51 จัดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานศึกษาทุก
ด้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 

     

52 ครูออกไปเยี่ ยมพบผู้ ปกครองอย่ างทั่ วถึ งและ
สม่ าเสมอ  

     

53 จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียน ส่งให้ผู้ปกครอง      
54 จัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน เพ่ือชุมชน จัดสัปดาห์

วิชาการต่างๆ เพื่อชุมชน ฉลองครบรอบวันส าคัญของ
โรงเรียน  

     

55 รับข้อร้องเรียน จากผู้ปกครอง และชุมชน      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี 4 ด้านได้แก่ความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการ
แก้ปัญหา  

ค าชี้แจงข้อความในแบบสอบถามเป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านว่า ท่านมีความคิด
เห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องตามความเป็นจริง ที่ตรงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยก าหนดเกณฑด์ังนี้ 

5  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

5 4 3 2 1 
ความสามารถในการผลิต 

1 ผู้บริหารสามารถด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ทั้งการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน 

     

2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของนักเรียน   

     

3 จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง       
4 มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางด้าน

วิชาการ  
     

5 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก 

6 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน      
7 ผู้บริหารมีความสามารถอบรมสั่งสอนคุณธรรม  

จริยธรรมแก่นักเรียน 
     

8 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

     

9 นักเรียนพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรสถานศึกษา  จน
เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 

     

10 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 
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ข้อที่ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

5 4 3 2 1 
ความสามารถในการปรับตัว 
11 ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาด าเนินงานด้านการ

บริหาร   
     

12 ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

     

13 ผู้บริหารและคร ูร่วมมือกันพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น   

     

14 ครยูอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งการบริหาร
และการเรียนการสอน 

     

15 ครูพยายามที่จะปรับความรวดเร็ว ต่อการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการสอนของตนเอง   

     

16 ครกูระตือรือร้นที่จะพัฒนาการเรียนการสอน      
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
17 ผู้บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างเพียงพอ      
18 ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคคลากรได้อย่างเหมาะสม

กับศักยภาพ 
     

19 ผู้บริหารและครูก าหนดวิธีการแก้ปัญหาในการท างาน
ร่วมกัน 

     

20 ผู้บริหารและครูร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆจน
ประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี   

     

21 การด าเนินงานด้านวิชาการ บรรลุ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามที่วางไว้ 
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ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาวกิตติพร พรงาม 
วัน เดือน ปี  3 สิงหาคม 2530 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่อยู่   11/5 หมู่ 6 ต าบลหนามแดง อ าเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ข้าราชการครู 
สถานที่ท างาน  โรงเรียนวัดประชาบ ารุง 

หมู่ 3 ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 

ประวัติการศึกษา ครุศาสาตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    
พ.ศ 2554 
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