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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ ่นจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื ่อศึกษาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่นจังหวัด

สมุทรสาคร และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

สมุทรสาคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 234 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะหขอมูลโดยสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

สมุทรสาครโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (2) คุณภาพงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ (3) ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมี

คุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก โดยมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำ งานวิชาการอยางมีคุณภาพ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study school administrator’s leadership under The 

Samutsakhon Local Government Organization; (2) to study quality of academic affairs administration of 

school under The Samutsakhon Local Government Organization; and (3) to study the relationship 

between school administrator’s leadership and quality of academic affairs administration school under 

The Samutsakhon Local Government Organization. 

This research was a survey research. The sample were 234 school teachers under The 

Samutsakhon Local Government Organization in academic year 2019. The instrument was questionnaire 

about school administrator’s leadership and quality of academic affairs administration of school under 
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The Samutsakhon Local Government Organization The statistics used for data analyzing were frequency, 

percentage, means, standard deviation and Pearson’s moment coefficient correlation.  

The research results were as follows: (1) the school administrator’s leadership under The 

Samutsakhon Local Government Organization, was at high level; (2) The quality of academic affairs 

administration of school The Samutsakhon Local Government Organization was at high level; and (3) The 

relationship between school administrator’s leadership and school academic affairs administration under 

The Samutsakhon Local Government Organization, had positive relationship at .01 significant level. 

Keywords: Leadership, Quality of Academic 

 

บทนำ 

การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที ่สมบูรณเปนคนดี มี

ความสามารถ และมีความสุข การดำเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจำเปนที่จะตองมีการ

กระจายอำนาจ โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมี

เอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 35 

กำหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเปนนิติบุคคล ก็เพื่อที่จะใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง คลองตัว 

และสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางอิสระ โดยมีการแบงงานออกเปน 4 ฝาย คือการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไป (อุษา แซเตียว, 2559: 2) 

 ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้ง 4 ดานนั้น ภารกิจการบริหารงานวิชาการ 

ถือวาเปนภารกิจหลักของโรงเรียน และถือเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารและจัดการศึกษา ที่บุคคลหลายฝายตอง

รวมมือกันดำเนินการ เพื ่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพโดยผาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สงผลตอผูเรียนใหมีความรู มีความสามารถ และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง

มวล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 33)  

สิ่งท่ีเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการบริหารโรงเรียน คือ ผูบริหารสถานศึกษา หรือหัวหนาหนวยงานเพราะเปนผู

ท่ีมีความสำคัญและมีบทบาทสูงในการบริหารโรงเรยีน เปนตัวแทนขององคการและเปนศูนยรวมแหงพลังรวมของ บุคลากร

ในองคกร ดังน้ันผูบริหารจึงเปนเหมือนหลัก ในการดำเนินงานโดยเฉพาะสำหรับผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานในสวนรวม 

ความสามารถ และลักษณะทางผูนำของ ผูบริหารมีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพ และคุณคาขององคกรที่จะสะทอนให

เห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ในองคกร หรือหนวยงานน้ันเปนอยางดี การพัฒนาคน ในประเทศจะสำเร็จตองอาศัย

ผู นำที ่มีวิส ัยทัศนสามารถวางแผนไดอยางถูกตองเหมาะสม และนำไปสู การปฏิบัติไดอยางเปนธรรม (สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546: 50) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ประสิทธิผลของโรงเรียนข้ึนอยูกับภาวะผูนำของผูบริหาร ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ

คุณภาพการศึกษางานวิชาการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมี

คุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสะทอนการบริหารจัดการและนำไปปรับปรุง 

การบริหารงานวิชาการ ในสวนที่ตองพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง ใหสามารถพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ในยุคปฏิรูป

การศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมี

คุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยาง

มีคุณภาพในโรงเรียนสงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ผูวิจัยไดปรับใชแนวคิดของเบล็คและมู

ตัน (Blake and Mouton, 1982 อางอิงใน สัมมา รธนิธย, 2556) ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนำหลายแบบในองคกร

ตางๆ ดังน้ี 1) ภาวะผูนำแบบมุงตน 2) ภาวะผูนำแบบมุงงาน 3) ภาวะผูนำแบบมุงคน 4) ผูนำแบบมุงทีม อีกท้ังยังมุงศึกษา

การบริหารงานวิชาการในเรื่อง 1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2) การวางแผนงานดานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5) การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทำระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17) การพัฒนา

และใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550:28-51)  

2. ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

สมุทรสาคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 588 คน  

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดแก ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ ่นจังหวัดสมุทรสาคร และงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่นจังหวัด

สมุทรสาคร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื ้อหาเกี ่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษา กรอบแนวคิดที่เกี ่ยวกับภาวะผู นำของผูบริหาร

สถานศึกษา ใชกรอบแนวคิดของเบล็คและมูตัน (Blake and Mouton, 1982 อางอิงใน สัมมา รธนิธย, 2556: 93) ซึ่ง

กำหนดภาวะผูนำออกเปน 4 แบบ สวนการศึกษาการบริหารงานวิชาการในเรื่อง ตามขอบขายและภารกิจงาน 17 ดังน้ี  
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งานวิชาการอยางมีคุณภาพ 

1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน (Y1) 
2. การวางแผนงานดานวิชาการ (Y2)  

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Y3)  

4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา (Y4)  

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y5) 
6. การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน (Y6) 

7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y7) 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8)  
9. การนิเทศการศึกษา (Y9)  

10. การแนะแนว (Y10)  

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา (Y11)  
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (Y12)  

13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอ่ืน (Y13)  

  
  

   

 

  

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของเบล็คและมตูัน  

(Blake and Mouton, 1982 อางอิงใน สัมมา รธนิธย, 2556: 93) 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ไดแก ครูในสังกัดการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1983) เปดตารางไดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 

จำนวน 234 คน จากประชากร 588 คน แบงครูออกเปน 18 กลุม ตามรายช่ือโรงเรียน เทียบสัดสวนครูแตละโรงเรียน และ

จับฉลากตามรายช่ือครูของแตละโรงเรียนตามสัดสวนท่ีเทียบไว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ระดับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� =3.72, S.D. =0.16) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนำแบบมุงทีมมีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋� =4.14, S.D. =0.21) รองลงมาคือภาวะผูนำแบบมุง

คน (𝑋𝑋� =3.98,S.D.=0.27) และต่ำสุดคือภาวะผูนำแบบมุงตน (𝑋𝑋� =3.35, S.D.=0.31) ระดับคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของคะแนนภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

โดยรวมอยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพงานวิชาการของครู พบวา ระดับคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ

คุณภาพงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(𝑋𝑋� =4.15, S.D.=0.22) เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคาเฉลี ่ยสูงสุดคือ การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเร ียนรู  

แบบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ภาวะผูนำแบบมุงตน (X1) 

2. ภาวะผูนำแบบมุงงาน (X2) 

3. ภาวะผูนำแบบมุงคน (X3) 

4. ภาวะผูนำแบบมุงทีม (X4) 

 



5 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

(𝑋𝑋� =4.29,S.D.=0.42) รองลงมาคือ การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (𝑋𝑋� =4.22,S.D.=0.36) 

และต่ำสุดคือการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา (𝑋𝑋� =4.03,S.D.=0.52) ระดับคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาระดับงานวิชาการอยางมีคุณภาพของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบรหิารสถานศึกษากับคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสงักัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ำ (Xtot)(Ytot) r= 0.296** ซึ่ง

ความสัมพันธกันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับมากไปหานอย ดังน้ี ภาวะผูนำแบบมุงงาน (X2) มีความสัมพันธกับการ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

(Y14) r = 0.261** ภาวะผูนำแบบมุงคน (X3) มีความสัมพันธกับการนิเทศการศึกษา (Y9) r = 0.257** และภาวะผูนำ

แบบมุงคน (X3) มีความสัมพันธกับการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8) r = 0.253** ตามลำดับ 

ภาวะผูนำแบบมุงคน (X3) มีความสัมพันธกับการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y6) r 

= 0.253** ภาวะผูนำแบบมุงงาน(X2) มีความสัมพันธกับการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองคกรอื่น(Y13) r = 0.207** และภาวะผูนำแบบมุงงาน (X2) มีความสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 

(Y4) r = 0.200** ตามลำดับ  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

2. ระดับงานวิชาการอยางมีคุณภาพของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ำ ซึ่งมีความสัมพันธกันใน

ทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 

 

อภิปรายผล 

1. ระดับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานงานวิจัยที่ตั ้งไววา ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมาก เนื่องจาก ผูบริหารใหความสำคัญกับการ

บริหารงานวิชาการ เนนผูเรียนเปนสำคัญและมีการพัฒนาเทคโนโลยดีานตาง ๆ ผูบริหารจึงจำเปนตองพัฒนาภาวะผูนำของ

ตนเองเสมอ จึงทำใหภาวะผูนำ ทางวิชาการโดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุภัทรา นุชสาย (2555: 183) ไดวิจัยเรื ่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการจัดการความขัดแยงใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัด

เทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูวาทีวรวัฒน 

(2555: 231) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน ของพระสอน

ศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษาตามโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ไชยา กรมแสง ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  

อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เชี ่ยวชาญ ภาระวงค (2555: 111) ไดวิจัยเรื ่องภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษานครพนม เขต 1 

ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นครพนม 

เขต 1 อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรา พ่ึงไพฑูรย (2555: 85) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ระดับคุณภาพงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถิ ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่ตั้งไววา คุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมากแสดงให เห็นวา สถานศึกษาในสังกัดการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร

มีความสามารถในการบริหารงานดานวิชาการไดเปนอยางดี ใหความสำคัญกับงานวิชาการ ลงพื้นที่ไปสำรวจศึกษาดวย

ตนเอง ทําใหระดับผลสําเร็จของการบริหารงานวิชาการตามขอบขายงานวิชาการอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ อัญชลี ทาทอง (2556: 304) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัด ประจวบคีรีขันธพบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณภา บุญใหญ (2554: 238) ไดศึกษาเรื ่อง ความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะผูนำทางอิเล็กทรอนิกสของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

เพชรบุรี เขต 1 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของ

ผู บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนิษฐ รู บุญ (2555: 106) ไดวิจัย 

ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ไดศึกษาระดับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ สุภาวดี 

ศรีสุบาล (2561: 252) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่มีความสัมพันธกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือการพัฒนากระบวนการเรียนรูรองลงมาคือการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และนอยท่ีสุดคือการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ำ และมีความสัมพันธกันใน

ทางบวกซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไววาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่นจังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวา แบบภาวะผูนำของ

ผูบริหารมีสวนสำคัญที่จะทำใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด แบบภาวะผูนำของผูบริหารแบบ

หนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับงานวิชาการเพียงบางงานเทานั้น ถาผูบริหารมีภาวะผูนำที่ดีก็ยอมสงผลใหประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนดีตามไปดวย ดังนั้นผูบริหารควรรักษาระดับภาวะผูนำนี้ไว และหาทางสงเสริมภาวะผูนำ

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนใหสูงยิ่งข้ึนอีกเพื่อใหประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน เพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งสอดคลอง
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กับงานวิจัยของเรวดี ซอนเพชร (2556: 168) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับงานบริหารวิชาการ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

ของผู บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 มี

ความสัมพันธกันโดยมีคาความสัมพันธในทางบวก หรือมีความสัมพันธกันลักษณะที่คลอยตามกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศุภกร อินทรคลา (2556: 81) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผูนำของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ผลการวิจัยพบวาทักษะภาวะผูนำของผูบริหาร กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่น ที่ 1 มีความสัมพันธกัน โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ มีความสัมพันธกันใน

ลักษณะที่คลอยตามกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงศ บุณยารมย (2554: 110) ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนำของ

ผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 3 – 4 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3–4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ความสัมพันธกัน

ทางบวก ซึ่งสอดคลองกับชญาดา พันธยาว (2559: 60) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัย ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรเลือกใชแบบภาวะผูนำ ตามความเหมาะสมของแตละสถานศึกษา ภาวะผูนำแบบมุง

งาน ภาวะผูนำแบบมุงคน ผูนำแบบมุงทีมซี่งเปนกระบวนการท่ีสำคัญท่ีกระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตน  

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมผูบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ครู สงเสริมบุคลากรใหมีความรอบรูเทาทันเหตุการณ และเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ  

3. แบบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ผูบริหารควรไดรบัการพัฒนาดานภาวะผูนำทางวิชาการและพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพ

อยางตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการทำวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในเขตพื้นท่ี

การศึกษาอ่ืน ๆ 

2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานดานอ่ืนๆ ของผูบริหารสถานศึกษา เชน การบริหารงานงบประมาณ งาน

บุคลากร งานบริหารท่ัวไป เปนตน 
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