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บทคัดย่ อ
วิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน สังกัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ ก ษา เขต 37 (2) ศึ กษาพฤติ กรรมการสอนของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารกับพฤติ กรรมการสอนของครู ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 8 คน ครู 279 คน รวม 287 คน จากสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 โดยทาการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ ใช้ ได้แก่
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีค่าความเที่ยงเท่ากับ
.99 และพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า (1) พฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับดังนี้ การพัฒนาหลักสู ตร การนิ เทศการสอนการสนับสนุนการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน การสนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน การสนับสนุ นทรัพยากรการศึกษา
และการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ (2) พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด เรี ยงตามลาดับดังนี้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมิ นผล การวิจยั ในชั้นเรี ยน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี และการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน (3) พฤติกรรมความเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ พฤติกรรมการสอนของครู เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1
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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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานบริ หารงานบุคคล
งานด้านงบประมาณ งานด้านการบริ หารทัว่ ไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, น.19) สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ สอง ที่ กล่าวถึงการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาให้สถานศึ กษา พร้อมทั้งสร้างภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงและนวัต กรรมการบริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพ และพัฒ นาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา
(สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552) ซึ่ งภารกิจงานทั้ง 4 ด้านข้างต้นนั้นงานวิชาการถือได้ว่าเป็ นงานที่สาคัญ
ที่สุด เพราะเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษาทุกประเภทโดยเฉพาะการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
เพื่ อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามที่ หลักสู ตรกาหนด ซึ่ งเป็ นจุ ดมุ่งหมายหลักของสถานศึ กษา และงานวิชาการ เป็ น
เครื่ องชี้ วดั ความสาเร็ จและความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและคุ ณภาพของสถานศึ กษา จึ งกล่าวได้ว่า
ความสาเร็ จของสถานศึกษาขึ้นอยูก่ บั การบริ หารงานวิชาการ
อย่างไรก็ตามรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ปี การศึ กษา 2557 ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 และ 6 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 จังหวัดแพร่ พบว่า
คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชาหลักสู งกว่าระดับประเทศ จากผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นว่าการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37
จังหวัดแพร่ มีความประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาหลักมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงของนักเรี ยนอาจเนื่ องมาจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา การจัดการเรี ยนการสอนของครู หรื อจากตัวผูเ้ รี ยนและครอบครัว ซึ่ งจากการศึกษาของ
คลอสเมียร์ (Klausmier, 1961) ได้กล่าวเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า นอกจากผูเ้ รี ยนและ
ครู แล้วยังมีปัจจัยอื่ นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เช่ น บ้าน สิ่ งแวดล้อม และการศึ กษาส่ วนตัวของ
นักเรี ย น เป็ นต้น โดยได้เ สนอรู ปแบบของปั จจัย ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ไ ว้ 6 ประการ คื อ 1) คุ ณ ลักษณะของผูเ้ รี ย น 2)
คุณลักษณะของผูส้ อน 3) พฤติกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน 4) คุณลักษณะของกลุ่ม 5) คุณลักษณะของพฤติกรรม
เฉพาะตัว และ 6) แรงผลักดันภายนอก นอกจากนี้ ฮาร์ กเฮริ สท์และนิ วการ์ เตน (Hiavighurt and Neugarten, 1969)
ยังกล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมที่ มีอิทธิ พ ลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นมี 2 ทาง คื อ ทางครอบครั วและทาง
โรงเรี ยน ครอบครัวที่มีประสบการณ์ที่ดี สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถติ ดตัวมาแต่กาเนิดในระดับกลาง มีผล
การเรี ยนที่ ดี ในทานองเดี ยวกันโรงเรี ยนที่ ดีสามารถสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถติ ดตัวมาแต่กาเนิ ดใน
ระดับกลางมีผลการเรี ยนที่ดีเช่นเดียวกัน
ดัง นั้น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจะสู ง ขึ้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่กับ พฤติ ก รรมการสอนของครู ซึ่ งครู ผูส้ อนจะมี
พฤติกรรมที่มีประสิ ทธิ ผลได้น้ นั ย่อมขึ้นกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะต้องมีบทบาทการส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่ หลากหลายเพื่อพัฒนาบุคลากรครู ให้เป็ นบุคคลแห่ งการ
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เรี ยนรู ้ สอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการที่มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารวิ ช าการ เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารวิ ช าการอย่า งมาก โดยเฉพาะ
คุณลักษณะของภาวะผูน้ าทางวิชาการในด้านของการมีความรอบรู ้และสามารถบูรณาการความรู ้มาใช้ เอาใจใส่
ชี้ แนะแนวทาง สนับสนุ น ช่ วยเหลือเป็ นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง ความสามารถของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่ วนของวางแผน กลยุทธ์การบริ หารการศึ กษาวิชาการ รวมทั้งในด้านพฤติ กรรมของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่ วนของสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ สนับสนุ นและกล้าต่ อสู ้ทางวิชาการและวิชาชี พ
ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคคลให้มีศกั ยภาพมีผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ สอดคล้องกับ นาวา สุ ขรมย์ (2550)
ได้ช้ ี ให้เห็นว่าภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ใน
ทางบวกอยูใ่ นระดับสูง จึงทาให้ครู เกิดความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงานหรื อพัฒนาตนเองตามไปด้วย ซึ่ งทาให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดความสร้างสรรค์ในการทางาน ด้วยเหตุน้ ีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาทในการส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จากที่กล่าวมานั้นสะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและ
มี พ ฤติ ก รรมความเป็ นผูน้ าทางการเรี ย นการสอนซึ่ งจะช่ ว ยให้ค รู ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการสอน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลขององค์กรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสิ ทธิ ผลในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจะเป็ นสิ่ ง
ที่ช่วยประเมินว่าผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารให้สถานศึกษาประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ และจะเป็ นตัวชี้ วดั
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนของครู ดว้ ย ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษาว่าพฤติ กรรม
ความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับพฤติ ก รรมการสอนของครู สัง กัด ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หาร สังกัด ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 37
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารกับพฤติ กรรมการ
สอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
นิยามศัพท์
พฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการ หมายถึง พฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารที่ ตอ้ งวางแผนและยุทธศาสตร์
ทางด้านวิชาการเพื่ อปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ของสถานศึ กษาโดยการสนับสนุ นให้ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้
บรรลุจุดหมายของหลักสู ตร สนับสนุนให้ครู ใช้นวัตกรรมการสอนเป็ นแบบอย่างที่ดีในเชิ งวิชาการ สนับสนุ นให้
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ครู มีวิธีการสอนแบบต่างๆ นิ เทศและกากับให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามแผนการสอนที่ กาหนดไว้ สนับสนุ น
และส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการของโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แบ่ง
ออกเป็ น 6 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสู ตร การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศการสอน การส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ และการสนับสนุนการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน
พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การกระทาของครู ที่แสดงออกถึงความพยายามจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยการใช้เทคนิ คและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย กิจกรรมการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด ได้
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งและฝึ กปรับปรุ งตนเองด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มการใช้คาถามในการกระตุน้ และเสริ มแรงให้เกิ ดการ
อยากเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้คิดค้นคว้าและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู และนักเรี ยน การเปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อนหรื อผูถ้ ่ายทอดข้อมูลความรู ้มาเป็ นผูจ้ ดั
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนในการสอนการใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรี ยนรู ้ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายโดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การเชื่ อมโยงประสบการณ์กบั ชีวิตเพื่อฝึ กคิดการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ การวัดประเมินผล
ตามสภาพจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ตามมาตรฐานหลักสู ตรที่ กาหนด การสังเกตและประเมินพัฒนาการ
ของนักเรี ยน พฤติกรรมการสอนของครู แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน คือ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผล การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน และการวิจยั ในชั้นเรี ยน
สถานศึ กษา หมายถึง หน่ วยงานตามกฎหมายที่ มีหน้าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร่ ที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จานวน 16 แห่ง
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ ในการ
พัฒนาพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการให้แก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและเป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการ
สอนของครู
2. ได้ขอ้ มูลสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
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วิธีการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 51 คน ครู
จานวน 967 คน ที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้ น 1,018 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จากการคานวณสู ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ผูว้ ิจยั ใช้ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratifieg
Random Simpling) มีผบู ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 8 คน ครู จานวน 279 คน รวมทั้งหมด 287 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและพฤติ กรรมการสอนของครู ได้ค่าความเที่ ยงของแบบสอบถามซึ่ งเป็ น
ข้อมูลพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เท่ากับ .98 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
ซึ่ งเป็ นข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากับ .99
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
ตาแหน่งในสถานศึกษา และประสบการณ์สอน มีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตร การสนับสนุ นทรั พยากรการศึ กษา การสนับสนุ นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศการสอน การส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ และการสนับสนุ น
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) 5 ระดับ จานวน 35 ข้อ ระดับ
การปฏิบตั ิเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุดหรื อสม่าเสมอ
4 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากหรื อบ่อยครั้ง
3 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อค่อนข้างบ่อย
2 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยหรื อเป็ นบางครั้ง
1 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดหรื อไม่ค่อยปฏิบตั ิ
ตอนที่ 3 สอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการสอนของครู ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การ
วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผล
การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน และการวิจยั ในชั้นเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method)
5 ระดับ จานวน 35 ข้อ ระดับ การปฏิบตั ิเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับ คือ
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุดหรื อสม่าเสมอ
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากหรื อบ่อยครั้ง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อค่อนข้างบ่อย
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยหรื อเป็ นบางครั้ง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดหรื อไม่ค่อยปฏิบตั ิ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน วุฒิการศึ กษา การดารงตาแหน่ งในสถานศึ กษา โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ส่ วนข้อมูล
เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและพฤติ กรรมการสอนของครู ผูว้ ิ จัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation Coefficient) แล้ว
แปลผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่า งพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษากับพฤติ กรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 ได้ขอ้ ค้นพบ
ที่น่าสนใจควรแก่การนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผู้ บริ หารสถานศึ กษาสั งกั ด ส านั กงานเขตพื ้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 จั งหวัด แพร่ มี
พฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการระดับมากที่ สุดในทุกด้ าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสู ตรด้านการสนับสนุ น
ทรัพยากรการศึกษา ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการนิ เทศการสอน
ด้า นการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิ ชาการ และด้า นการสนับสนุ น การทาวิจัย ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 มาตรา 39 ที่ ไ ด้ก าหนดให้มี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาไปยัง สถานศึ กษา
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545, น. 19) และการกระจายอานาจดังกล่าวนี้ เองถือได้ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
จะต้องรั บมาปฏิ บตั ิ เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึ กษาโดยเฉพาะในด้านวิชาการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงจาเป็ นต้องมีความรู ้ความสามารถและพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้านของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ งถือได้วา่ การพัฒนาหลักสูตรเป็ นกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทุ กประเภท เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมตามความมุ่ งหมายและจุ ด ประสงค์ที่ กาหนดไว้ ใน
ขณะเดี ยวกันเมื่ อเกิ ดการปฏิ รูปการศึ กษาทาให้มีระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติฉบับดังกล่าว ให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
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คุณภาพการศึ กษาและพัฒนามาตรฐานการศึ กษาทุ กระดับ (หมวด 6 มาตรา 47, 48 และ 49) ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทาให้ส ถานศึ กษามี การตื่ น ตัว ในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อรองรั บ การประเมิ น ได้กาหนดลักษณะผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาต้นแบบไว้ประการหนึ่ ง ว่าต้องมีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการพร้อมกับขยายความเป็ นผูน้ าทางวิชาการว่า
เป็ น ผูท้ ี่ตอ้ งให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็ นผูส้ ร้าง
พลังความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543ก)
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาความสามารถในการบริ หารงานวิชาการเพื่อบรรลุเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และสิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ งก็คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ที่ดี คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พที่
เหมาะสม ในอันที่ จะทาให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2548, น. 41)
ด้วยเหตุดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาในจังหวัดแพร่ ตระหนักในความสาคัญของการเป็ น
ผูน้ าทางด้านวิชาการ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการมีพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
2. ครู ในสถานศึ กษามัธยมศึ กษา สั งกัดสานั กงานเขตพื ้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 จั งหวัด แพร่
มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมากที่ สุดทุกด้ าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน และ
ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลจากความพยายามในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ของรัฐ ทาให้ครู ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากผูส้ อนมาเป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยยึดหลักการว่าผูเ้ รี ยนทุกคน
มี ค วามสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ย นมี ความสาคัญที่ สุ ด และจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้
สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่ า งของผูเ้ รี ย น ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การแก้ไขปั ญหา
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ด้ว ยเหตุ น้ ี ครู จึ ง ต้อ งศึ ก ษาหาความรู ้ เ พื่ อ ให้ เ ข้า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสาระสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็ น
เป้ าหมายสาคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบกับใน
ปั จจุบนั ได้มีการกาหนดให้ครู มีวิทยฐานะเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชี พของตนเอง ดังนั้นครู จึงต้องเพิ่มพูนความรู ้
ทักษะ และเจตคติที่ดี คุณธรรม จริ งธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันเป็ นการประกันคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
3. พฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึ กษามีความสั มพันธ์ เชิ งบวกกับพฤติกรรมการ
สอนของครู อยู่ในระดับสู งมาก โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็น
ว่าสถานศึกษาที่ผบู ้ ริ หารมีพฤติกรรมทางวิชาการสู งจะเกี่ยวข้องหรื อมีแนวโน้มทาให้พฤติกรรมการสอนของครู มี
ประสิ ทธิ ผลสู งตามไปด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาด้านการสนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรี ยนการสอนมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
พฤติ กรรมการสอนของครู ดา้ นการใช้สื่อและเทคโนโลยี ในระดับสู งที่ สุด ทั้งนี้ จากเอกสารมาตรฐานการศึ กษา
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานด้านผูบ้ ริ หารมาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ ที่
10.3 กาหนดว่า ผูบ้ ริ หารต้องมีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและเป็ นผูน้ าทางวิชาการ (สานักรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา, 2549, น. 28) นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติได้
กาหนดเกณฑ์การประเมินผูบ้ ริ หารไว้ 3 ด้าน หนึ่ งในนั้นคื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
(ธี ระ รุ ณเจริ ญ และคณะ, 2546, น. 25) โดยมีลกั ษณะสาคัญ 5 ประการ คือ มีวิสยั ทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทนั การ
เปลี่ ย นแปลง มี ค วามเป็ นผูน้ าในการริ เ ริ่ มการนานวัต กรรมเพื่ อการเรี ย นการสอน ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ มีศกั ยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และ
แสวงหาความรู ้ ใ หม่ ๆ มาปรั บ ใช้ต ลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของละอองดาว ปะโพธิ ง (2554)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิ ทธิ ผลของครู
มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกอยู่ในระดับค่ อนข้างสู ง สอดคล้องกับนาวา สุ ขรมย์ (2550) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู มีค วามสัมพันธ์ กันในทางบวกระดับสู ง และปราโมทย์
สุ วรรณเวก (2547) พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการ
สอนของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ พรรณบุรี ซึ่ งอาจเป็ นผลมา
จากการที่ผบู ้ ริ หารส่ งเสริ มการทางานแบบมีส่วนร่ วมและสามารถเป็ นที่ปรึ กษาที่ดีของครู และพบว่าบทบาทการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพนักเรี ยนในทางบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
อัญชลี อินเรื อง (2552) จากการที่ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มการทางานแบบมีส่วนร่ วมและสามารถเป็ นที่ปรึ กษาที่ดีของครู
และพบว่าบทบาทการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพนักเรี ยน
ในทางบวกในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ พอยเรี ย ล (Poirier, 2009) ได้ศึ กษาทัศ นคติ และรั บรู ้ ของครู
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าการเรี ยนการสอนของผูบ้ ริ หารพบว่าครู รับรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าทางการ
เรี ยนการสอนของผูบ้ ริ หาร คือ การสร้างวัฒนธรรมในโรงเรี ยนการให้ครู มีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาคัญของโรงเรี ยน
การชี้ แ จงเกี่ ยวกับวัต ถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานและการกาหนดนโยบายการพัฒนาวิช าชี พ ทั้งของ
ผูบ้ ริ หารและครู เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บทสรุป
พฤติ ก รรมความเป็ นผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุดทุกด้าน โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่นๆ คื อ
การส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
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พฤติกรรมการสอนของครู สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กด้านโดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุ ดคือ ด้านการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่นๆ คือ การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารกับพฤติกรรมการ
สอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าในภาพรวม
พฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติ กรรมการสอน ของครู อยู่ใน
ระดับสู งมาก โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการด้านการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษามีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติ กรรม
การสอนของครู อยูใ่ นระดับสูงมากที่สุด และพบว่าพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศ
ทางวิชาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนของครู อยูใ่ นระดับต่าที่สุด
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 พบว่า พฤติกรรมความเป็ น
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านการสนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน
มี ค วามสัมพันธ์ เ ชิ งบวกกับพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านการสนับสนุ น
ทรัพยากรการศึกษา ในระดับสู งมากที่สุดและด้านที่ต่าที่สุดคื อ พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาด้านการสนับสนุนการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการสอนของครู ดา้ นการ
วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับต่ามาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นอีก โดยอาจมีนโยบายการพัฒนาพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการให้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัด
ให้มีการอบรม สัมมนา ศึ กษาดูงาน เพื่อให้ผบู ้ ริ หารมีโอกาสได้พฒั นาพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของ
ตนเอง โดยเฉพาะในด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
2. ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บัติ การเกี่ ยวกับการจัด บรรยากาศในชั้นเรี ย นของครู เพื่ อให้ค รู มี
ความรู ้ความสามารถในการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน หรื ออาจมีนโยบายให้มีกลุ่มเครื อข่ายทางการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรี ยน เพื่อให้ครู แกนนาช่วยพัฒนาครู ที่ตอ้ งการมีประสบการณ์ดา้ นการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน อันจะช่วยปรับ
การเรี ยนเปลี่ยนการสอนได้อย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
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2. ควรศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าด้านอื่นๆ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
พฤติกรรมการสอนของครู
3. ควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการใน
สถานศึกษา และการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน
4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารกับพฤติ กรรม
การสอนของครู โดยใช้เ ครื่ องมื อที่ ต่ างกัน หรื อแยกออกเป็ น 2 ฉบับ เพราะการตอบคาถามของผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนไม่เหมือนกัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เฉพาะของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเฉพาะโรงเรี ยน

กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ์ เล่ มนี้ ส าเร็ จได้ด ้วยดี โดยได้รั บความกรุ ณาและอนุ เคราะห์ อย่ างดี จากรองศาสตราจารย์
ดร.สุ ทธิ วรรณ ตันติ รจนาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล วิจิตรวรรณา อาจารย์
ที่ ปรึ กษาร่ วม ซึ่ งได้กรุ ณาให้คาแนะนาตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นอย่างสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั มีความซาบซึ้ งในความกรุ ณา
ของท่านและขอขอบพระคุณท่านทั้งสองไว้เป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้คาแนะนา
ในการปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ นางรั ชนี วรรณ บุ ญทวี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสาธุ กิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิ เษก
นายชานันท์ มณเฑียร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสู งเม่นชนูปถัมภ์ นายศิลป์ ชัย ทัศณี วรรณ์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี นคร
น่าน นายกฤษดา นันทวาสน์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสา และนายนิติพนั ธ์ ปางน้อย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านน้ ามวบ
ที่กรุ ณาตรวจเครื่ องมือวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่ องมือการวิจยั เป็ นอย่างยิง่
ขอขอบคุ ณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ย น หัวหน้า ฝ่ ายงาน หัวหน้า กลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู ้ และคณะครู จากโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 37 ทุกท่านที่ได้กรุ ณา
ตอบแบบสอบถามทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการวิจยั เป็ นอย่างมาก
ขอขอบคุณ ครอบครัว บิ ดา มารดา และเพื่อนทุกคนที่ สนับสนุ นการทาวิทยานิ พนธ์และให้กาลังใจ
ด้วยดีเสมอมา
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที่ ให้โอกาสได้มาเรี ยนรู ้และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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