
 

146 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารกบัพฤติกรรมการสอน
ของครูในสถานศึกษามธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 

The Relationship between Academic Leadership of Administrators and Teaching 
Behaviours of Teacher in basic Education School under the Secondary Education 

Service Area Office 37 
 

พิชญาพรรณ  พากเพียร1 

pidchayapan.pm@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 และ (3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 8 คน ครู 279 คน รวม 287 คน จากสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 โดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารมีค่าความเท่ียงเท่ากบั 
.99 และพฤติกรรมการสอนของครูมีค่าความเท่ียง เท่ากบั .98  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบว่า (1) พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ 
รายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี การพฒันาหลกัสูตร การนิเทศการสอนการสนบัสนุนการท าวิจยั
ในชั้นเรียน การสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน  การสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษา 
และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (2) พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล การวิจยัในชั้นเรียน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อและเทคโนโลยี และการจดับรรยากาศในชั้นเรียน (3) พฤติกรรมความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอนของครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการ  พฤติกรรมการสอนของครู  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

                                                           
1 นกัศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the academic Leadership of administrators in Basic 
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37; (2) to study the teaching behaviors of 
Teacher in Basic Education School under the Secondary Education Service Area Office 37; and (3) to study the 
relationship between Academic Leadership of Administrators and Teaching Behaviors of Teacher in basic 
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37. 

The research sample totaling 287 persons consisted of 8 administrators and 279 teachers from the basic 
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37, obtained by stratified random sampling. 
The employed research instrument of academic Leadership of administrators and teaching behaviors of teacher 
were the rating scale questionnaire with reliability of .99 and 98. Statistics employed for data analysis were the 
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient. 

The results showed that (1) the overall and by-aspect academic Leadership of administrators were rated 
at the highest level and could be ranked as follows: instructional supervision, support for classroom research, 
support for information technology in teaching and learning, support educational resources and promote academic 
atmosphere; (2) the overall and by-aspect teaching Behaviors of Teacher were rated at the highest level and could 
be ranked as follows: learning management plan, measure and evaluation, classroom research, learning and 
teaching activities, media and technology and classroom atmosphere; (3) the academic Leadership of 
Administrators correlated positively and significantly at the .01 level with teaching Behaviors of Teacher. 

Keywords:  Academic Leadership of administrators, Teaching behaviors of teacher, Secondary Education  
          Service Area 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาไป
ยงัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในภารกิจงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ งานดา้นวิชาการ งานบริหารงานบุคคล 
งานดา้นงบประมาณ งานดา้นการบริหารทัว่ไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2545,  น.19) สอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง ท่ีกล่าวถึงการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้สถานศึกษา พร้อมทั้งสร้างภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการบริหารเชิงคุณภาพ และพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซ่ึงภารกิจงานทั้ง 4 ดา้นขา้งตน้นั้นงานวิชาการถือไดว้่าเป็นงานท่ีส าคญั
ท่ีสุด เพราะเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษาทุกประเภทโดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา และงานวิชาการ เป็น
เคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จและความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา จึงกล่าวได้ว่า
ความส าเร็จของสถานศึกษาข้ึนอยูก่บัการบริหารงานวิชาการ  
 อย่างไรก็ตามรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  3 และ 6 โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 จงัหวดัแพร่ พบว่า 
คะแนนเฉล่ีย 5 รายวิชาหลกัสูงกว่าระดบัประเทศ จากผลการทดสอบดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
จงัหวดัแพร่ มีความประสบความส าเร็จ เน่ืองจากวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นรายวิชาหลกัมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงของนกัเรียนอาจเน่ืองมาจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนของครู หรือจากตวัผูเ้รียนและครอบครัว ซ่ึงจากการศึกษาของ 
คลอสเมียร์ (Klausmier, 1961) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่า นอกจากผูเ้รียนและ
ครูแลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น บา้น ส่ิงแวดลอ้ม และการศึกษาส่วนตัวของ
นักเรียน เป็นต้น โดยได้เสนอรูปแบบของปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีไว ้6 ประการ คือ 1) คุณลกัษณะของผูเ้รียน 2) 
คุณลกัษณะของผูส้อน 3) พฤติกรรมระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 4) คุณลกัษณะของกลุ่ม 5) คุณลกัษณะของพฤติกรรม
เฉพาะตวั และ 6) แรงผลกัดนัภายนอก นอกจากน้ี ฮาร์กเฮริสท์และนิวการ์เตน (Hiavighurt and Neugarten, 1969) 
ยงักล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนมี 2 ทาง คือ ทางครอบครัวและทาง
โรงเรียน ครอบครัวท่ีมีประสบการณ์ท่ีดี สามารถท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถติดตวัมาแต่ก าเนิดในระดบักลาง มีผล
การเรียนท่ีดี ในท านองเดียวกนัโรงเรียนท่ีดีสามารถสามารถท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถติดตวัมาแต่ก าเนิดใน
ระดบักลางมีผลการเรียนท่ีดีเช่นเดียวกนั 
 ดังนั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะสูงข้ึนย่อมข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงครูผูส้อนจะมี
พฤติกรรมท่ีมีประสิทธิผลไดน้ั้นย่อมข้ึนกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้งมีบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การ
พฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนในสถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาบุคลากรครูให้เป็นบุคคลแห่งการ
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เรียนรู้ สอดคลอ้งกบัส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าววา่ พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีมี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารวิชาการอย่างมาก โดยเฉพาะ
คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าทางวิชาการในดา้นของการมีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช ้เอาใจใส่ 
ช้ีแนะแนวทาง สนบัสนุน ช่วยเหลือเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง ความสามารถของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่วนของวางแผน กลยุทธ์การบริหารการศึกษาวิชาการ รวมทั้งในดา้นพฤติกรรมของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่วนของสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุนและกลา้ต่อสู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ส่งเสริมและพฒันาบุคคลใหมี้ศกัยภาพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สอดคลอ้งกบั นาวา สุขรมย ์(2550) 
ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการสอนของครูใน
ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง จึงท าใหค้รูเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานหรือพฒันาตนเองตามไปดว้ย ซ่ึงท าใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและเกิดความสร้างสรรคใ์นการท างาน ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริม
การจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  
 จากท่ีกล่าวมานั้นสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ
มีพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางการเรียนการสอนซ่ึงจะช่วยให้ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์รในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะประสิทธิผลในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจะเป็นส่ิง
ท่ีช่วยประเมินว่าผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารใหส้ถานศึกษาประสบผลส าเร็จหรือไม่ และจะเป็นตวัช้ีวดั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ย ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยั จึงสนใจศึกษาวา่พฤติกรรม
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 37  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรมการ

สอนของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  
 

นิยามศัพท์ 

 พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีตอ้งวางแผนและยุทธศาสตร์

ทางดา้นวิชาการเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยการสนับสนุนให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร สนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรมการสอนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเชิงวิชาการ สนบัสนุนให้
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ครูมีวิธีการสอนแบบต่างๆ นิเทศและก ากบัให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้สนบัสนุน

และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั แบ่ง

ออกเป็น 6 ดา้น คือ การพฒันาหลกัสูตร การสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษาการสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจดัการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการสนบัสนุนการท าวิจยัใน

ชั้นเรียน  

 พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การกระท าของครูท่ีแสดงออกถึงความพยายามจดัการเรียนการสอน

ดว้ยการใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย กิจกรรมการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ได้

ฝึกปฏิบติัจริงและฝึกปรับปรุงตนเองดว้ยการจดักิจกรรมกลุ่มการใชค้ าถามในการกระตุน้และเสริมแรงใหเ้กิดการ

อยากเรียนรู้ การส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดคิ้ดคน้ควา้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูและนกัเรียน การเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนหรือผูถ่้ายทอดขอ้มูลความรู้มาเป็นผูจ้ดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนในการสอนการใชส่ื้ออุปกรณ์ในการเรียนรู้  การใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวิตเพ่ือฝึกคิดการแกปั้ญหาแบบบูรณาการ การวดัประเมินผล

ตามสภาพจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด การสังเกตและประเมินพฒันาการ

ของนกัเรียน พฤติกรรมการสอนของครูแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนใชส่ื้อและเทคโนโลยี การวดัผลและประเมินผล การจดับรรยากาศในชั้นเรียน และการวิจยัในชั้นเรียน  

 สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาในระดบั

มธัยมศึกษา ในจงัหวดัแพร่ ท่ีสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 มีสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

จ านวน 16 แห่ง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ไดข้อ้มูลเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 จงัหวดัแพร่ ในการ
พฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเป็นแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมการ
สอนของครู  
 2. ไดข้อ้มูลสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการ
จดัการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
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วิธีการวิจยั 

 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 51 คน ครู 
จ านวน 967 คน ท่ีสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 จงัหวดัแพร่ รวมทั้งส้ิน 1,018 คน 

กลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจากการค านวณสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ผูว้ิจยัใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และสุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratifieg 
Random Simpling) มีผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน ครู จ านวน 279 คน รวมทั้งหมด 287 คน  

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู  ไดค่้าความเท่ียงของแบบสอบถามซ่ึงเป็น
ขอ้มลูพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั .98 และค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม
ซ่ึงเป็นขอ้มลูพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากบั .99 

ลกัษณะของเคร่ืองมอื 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในสถานศึกษา และประสบการณ์สอน มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา การสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการสนบัสนุน
การท าวิจยัในชั้นเรียน มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) 5 ระดบั จ านวน 35 ขอ้ ระดบั
การปฏิบติัเกณฑพิ์จารณา 5 ระดบั คือ 

5 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดหรือสม ่าเสมอ 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากหรือบ่อยคร้ัง 
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางหรือค่อนขา้งบ่อย 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยหรือเป็นบางคร้ัง 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่ค่อยปฏิบติั 
ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครู ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ การ

วางแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อและเทคโนโลยี การวดัผลและประเมินผล 
การจดับรรยากาศในชั้นเรียน และการวิจยัในชั้นเรียน มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) 
5 ระดบั จ านวน 35 ขอ้ ระดบั การปฏิบติัเกณฑพิ์จารณา 5 ระดบั คือ 
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5 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดหรือสม ่าเสมอ 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากหรือบ่อยคร้ัง 
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางหรือค่อนขา้งบ่อย 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยหรือเป็นบางคร้ัง 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่ค่อยปฏิบติั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา การด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนขอ้มูล
เก่ียวกับพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ผูวิ้จัย
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอนของครู 
วิเคราะห์โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation Coefficient) แลว้
แปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอนของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ไดข้อ้คน้พบ 
ท่ีน่าสนใจควรแก่การน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จังหวัดแพร่ มี
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรดา้นการสนบัสนุน
ทรัพยากรการศึกษา ดา้นการสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการนิเทศการสอน 
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และด้านการสนับสนุน การท าวิจัยในชั้นเรียน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 39 ท่ีได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยงัสถานศึกษา  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545, น. 19) และการกระจายอ านาจดงักล่าวน้ีเองถือไดว้่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะตอ้งรับมาปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะในดา้นวิชาการ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นของการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงถือไดว้า่การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกประเภท เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ใน
ขณะเดียวกนัเม่ือเกิดการปฏิรูปการศึกษาท าให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติฉบบัดงักล่าว ใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
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คุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั (หมวด 6 มาตรา 47, 48 และ 49) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
ท าให้สถานศึกษามีการต่ืนตัวในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน ได้ก าหนดลกัษณะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตน้แบบไวป้ระการหน่ึง ว่าตอ้งมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการพร้อมกบัขยายความเป็นผูน้ าทางวิชาการวา่
เป็น ผูท่ี้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีการวางแผนนโยบายและยทุธศาสตร์เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจนเป็นผูส้ร้าง
พลงัความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543ก) 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาความสามารถในการบริหารงานวิชาการเพ่ือบรรลุเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพการศึกษา และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาก่อนการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสม ในอนัท่ีจะท าให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ราชกิจจานุเบกษา, 2548, น. 41) 
ดว้ยเหตุดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัแพร่ตระหนกัในความส าคญัของการเป็น
ผูน้ าทางดา้นวิชาการ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
  2. ครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่  
มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้  ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยี ดา้นการวดัผลและประเมินผล  ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียน และ
ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลจากความพยายามในการปฏิรูปการเรียนรู้ของรัฐ ท าใหค้รูตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนจากผูส้อนมาเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยยึดหลกัการวา่ผูเ้รียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การแกไ้ขปัญหา 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุน้ีครูจึงต้องศึกษาหาความรู้เพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และสาระส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของชาติ รวมทั้งนโยบายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็มศกัยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล อนัเป็น
เป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบกบัใน
ปัจจุบนัไดมี้การก าหนดให้ครูมีวิทยฐานะเพ่ือยกระดบัคุณภาพวิชาชีพของตนเอง ดงันั้นครูจึงตอ้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติท่ีดี คุณธรรม จริงธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอนัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัเป็นการประกนัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย  
  3. พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
สอนของครูอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเ้ห็น
ว่าสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารมีพฤติกรรมทางวิชาการสูงจะเก่ียวขอ้งหรือมีแนวโนม้ท าใหพ้ฤติกรรมการสอนของครูมี
ประสิทธิผลสูงตามไปดว้ย โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการสอนของครูดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยี ในระดบัสูงท่ีสุด ทั้งน้ีจากเอกสารมาตรฐานการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารมาตรฐานท่ี 10 ตวับ่งช้ีท่ี 
10.3 ก าหนดว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็นผูน้ าทางวิชาการ (ส านกัรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549, น. 28) นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผูบ้ริหารไว ้3 ดา้น หน่ึงในนั้นคือผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ    
(ธีระ รุณเจริญ และคณะ, 2546, น. 25) โดยมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ มีวิสยัทศันใ์นการจดัการศึกษาใหท้นัการ
เปล่ียนแปลง มีความเป็นผูน้ าในการริเร่ิมการน านวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ มีศกัยภาพในการพ่ึงตนเองในการพฒันางานวิชาการ และ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของละอองดาว ปะโพธิง (2554) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิผลของครู
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบันาวา สุขรมย ์(2550) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพนัธ์กันในทางบวกระดับสูง และปราโมทย์ 
สุวรรณเวก (2547) พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถภาพการ
สอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ซ่ึงอาจเป็นผลมา
จากการท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมและสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของครู และพบว่าบทบาทการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพนกัเรียนในทางบวกในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั 
อญัชลี  อินเรือง (2552) จากการท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมและสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของครู 
และพบวา่บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพนกัเรียน
ในทางบวกในระดับปานกลาง  และสอดคลอ้งกับ พอยเรียล (Poirier, 2009) ได้ศึกษาทัศนคติและรับรู้ของครู
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นผูน้ าการเรียนการสอนของผูบ้ริหารพบว่าครูรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นผูน้ าทางการ
เรียนการสอนของผูบ้ริหาร คือ การสร้างวฒันธรรมในโรงเรียนการใหค้รูมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคญัของโรงเรียน 
การช้ีแจงเก่ียวกับวตัถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบติังานและการก าหนดนโยบายการพฒันาวิชาชีพทั้งของ
ผูบ้ริหารและครูเพ่ือเพ่ิมทกัษะและความสามารถในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

บทสรุป 

 พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ คือ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
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 พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ คือ การจดับรรยากาศในชั้นเรียน  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการ
สอนของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่าในภาพรวม
พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอน  ของครู อยู่ใน
ระดบัสูงมาก โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการดา้นการสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรม
การสอนของครู อยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุด และพบวา่พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการดา้นการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอนของครู อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด  
 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
กบัพฤติกรรมการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 พบว่า พฤติกรรมความเป็น
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน  
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษา ในระดบัสูงมากท่ีสุดและดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นการสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอนของครูดา้นการ
วางแผนการจดัการเรียนรู้ในระดบัต ่ามาก  
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ิม

มากข้ึนอีก โดยอาจมีนโยบายการพฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยการจดั
ให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือให้ผูบ้ริหารมีโอกาสไดพ้ฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของ
ตนเอง โดยเฉพาะในดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ                   

2. ควรจดัให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความสามารถในการจดับรรยากาศในชั้นเรียน หรืออาจมีนโยบายใหมี้กลุ่มเครือข่ายทางการจดับรรยากาศใน
ชั้นเรียน เพ่ือใหค้รูแกนน าช่วยพฒันาครูท่ีตอ้งการมีประสบการณ์ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียน อนัจะช่วยปรับ
การเรียนเปล่ียนการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
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2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าดา้นอ่ืนๆ ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
พฤติกรรมการสอนของครู 

3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มเก่ียวกบัการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการใน
สถานศึกษา และการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครูผูส้อน 

4. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรม
การสอนของครู โดยใช้เคร่ืองมือท่ีต่างกัน หรือแยกออกเป็น 2 ฉบับ เพราะการตอบค าถามของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนไม่เหมือนกนั และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เฉพาะของผูบ้ริหารและครูผูส้อนเฉพาะโรงเรียน 
 
 

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาและอนุเคราะห์อย่างดีจากรองศาสตราจารย์  
ดร.สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย ์ดร. สมถวิล วิจิตรวรรณา อาจารย ์
ท่ีปรึกษาร่วม ซ่ึงไดก้รุณาให้ค าแนะน าตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินอย่างสมบูรณ์ ผูวิ้จยัมีความซาบซ้ึงในความกรุณา
ของท่านและขอขอบพระคุณท่านทั้งสองไวเ้ป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้ าแนะน า
ในการปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมงัคลาภิเษก  
นายชานนัท ์มณเฑียร ผูอ้  านวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ ์นายศิลป์ชยั ทศัณีวรรณ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีนคร
น่าน นายกฤษดา นนัทวาสน ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสา และนายนิติพนัธ์ ปางนอ้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้ามวบ 
ท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัเป็นอยา่งยิ่ง 

ขอขอบคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ                          
การเรียนรู้ และคณะครูจากโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  ทุกท่านท่ีไดก้รุณา
ตอบแบบสอบถามท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนส์ าหรับการวิจยัเป็นอยา่งมาก 

ขอขอบคุณ ครอบครัว บิดา มารดา และเพ่ือนทุกคนท่ีสนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์และให้ก าลงัใจ
ดว้ยดีเสมอมา 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีให้โอกาสไดม้าเรียนรู้และขอขอบพระคุณ  
ทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือ สนบัสนุน ใหก้ารท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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