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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม

บูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1  (2) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน

กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1  (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูผู้สอน ได้

จากการสุ่มแบบช้ันภูมิ จำนวน 181 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า  (1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงลำดับจากมากไปน้อยเป็นรายด้านคือ ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้นำ

แบบมุ่งความสำเร็จ และภาวะผู้นำแบบส่ังการ  (2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม

บูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยเป็นรายด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา  (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม 

ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ และภาวะผู้นำแบบส่ังการ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, การบริหารงานวิชาการ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research aims to study (1) the transformational leadership of 

administrators in Buraphasuksa networks (2) the Schools’ academic administration in 

Buraphasuksa networks and (3) the relationship between transformational leadership of 

administrators and schools’ academic administration in Buraphasuksa networks under 

Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1. 

The sample used in this study includes 181 teachers of Buraphasuksa networks 

under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument 

was a questionnaire with 5-point rating scales with IOC value of 0.60-1.00 and the reliability 

of the questionnaire of 0.943. The statistics used for analyzing the collected data were 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Correlation Coefficient of Pearson. 

The research results revealed that : (1) The transformational leadership of administrators 

in Buraphasuksa networks was overall at high level. The mean score listed in order from highest 

to lowest included Supportive Leadership, Participative Leadership, Achievement-Oriented 

Leadership and Directive Leadership. (2) Schools’ academic administration in Buraphasuksa 

networks was overall at high level. The mean score listed in order from highest to lowest 

included the system’s development of quality assurance in Education for school, the 

development of learning, the development of schools’ curriculum and the school supervision. 

(3) The relationship between transformational leadership of administrators according to the 

aspects and schools’ academic administration in Buraphasuksa networks under Nakhonpathom 

Primary Educational Service Area Office 1, overall was positive related at moderate level and 

listed in order from highest to lowest included Participative Leadership, Achievement-Oriented 

Leadership, Supportive Leadership and Directive Leadership. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Academic Administration 
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บทนำ 

 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ถือว่ามีความสำคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานให้สัมฤทธ์ิผล ความสำเร็จของ

ผลงาน มีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถของผู้บริหาร ภาวะผู้นำเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานน้ัน  

มีลักษณะการการปฏิบัติงานอย่างไร มีประสิทธิภาพเพียงใดผู้บริหารมีบทบาทสำคัญท่ีสุดท่ีจะต้องใช้ความรู้

ความสามารถในความเป็นผู้นำในการบริหารงาน เพ่ือรวมพลัง  และใช้ประโยชน์ของบุคลากรท่ีมีอยู่ให้

ช่วยกันทำงาน ต้องรู้จักเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังน้ีเพราะหากภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงานมากเพียงใด ผลผลิตขององค์กรจะสูงมากเท่าน้ัน (Stoqdill, 

1974 : 311) ในการบริหารสถานศึกษา ผู้นำเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญมาก ต่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุ

ประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพ และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ดังน้ันผู้บริหารจำเป็นต้องรู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง และบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ ซ่ึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงท้ังพฤติกรรม และเจตคติในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา ทำให้การศึกษาเป็นไปอย่าง

มีคุณภาพ จึงจำเป็นท่ีผู้บริหาร และครูจะต้องรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงวิธีการกระบวนการ  วิสัยทัศน์ในการ

ทำงาน ซ่ึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (Bass and Avolio, 1994) คือ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (charismatic or idealized influence) 2) การ

สร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) 3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (intellectual stimulation) 

4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) สามารถเห็นได้จากผู้นำท่ีมี

คุณลักษณะ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุม

ต่าง ๆ ทำให้เกิดความตระหนัก รู้เร่ืองภารกิจ (mission) และวิสัยทัศน์ (vision) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

จึงเป็นท่ีสนใจของนักวิชาการทางการบริหารต่าง ๆ ท้ังในวงธุรกิจ อุตสาหกรรม รัฐบาล โรงพยาบาล และมี

การเสนอว่าควรมีการพัฒนาผู้นำ ให้มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงในสถานศึกษา (สถาบันพัฒนา

ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 : 2) 

 การท่ีจะเปล่ียนแปลงโรงเรียน ให้ไปในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน ปัจจัยท่ีสำคัญ

อย่างย่ิงต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการพัฒนาองค์กรหรือโรงเรียนน้ัน ก็คือความสามารถของ

ผู้บริหาร ในการริเร่ิมกระบวนทัศน์ใหม่ หรือเป้าหมายน้ัน ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ (พีรพรรณ ทองป้ัน,  

2552 : 26) ดังน้ัน ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นส่ิงสำคัญท่ีผู้บริหารต้องทำให้เกิดข้ึน โดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (สมโชค โพธ์ิงาม, 2550 31) สอดคล้องกับ 

นิคม กันตะคะนันท์ (2548 : 48) ท่ีกล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานท่ีโรงเรียน สามารถดำเนินงานท้ังด้านการบริการ การจัดการ

เรียนการสอน จนทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียในระดับสูง 

 จากการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2560 

(กระทรวงศึกษาธิการ:online) ของโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา พบว่า มีค่าเฉล่ียต่ำกว่าปีการศึกษา 2559  
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อีกท้ังผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-Net) ปีการศึกษา 2560  

ก็มีค่าเฉล่ียรวมทุกวิชา ต่ำกว่าปีการศึกษา 2559 (สถาบันทดสอบทางภาษาแห่งชาติ.: 2560) 

 จากปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา และความสำคัญของภาวะผู้นำดังกล่าว และทฤษฎีเก่ียวกับภาวะ

ผู้นำต่าง ๆ ของผู้บริหารถือว่าเป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิงต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน จากบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด

ต่าง ๆ โดยยึดตามแนวทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ของเฮาส์และมิทเชลล์ (House & 

Mitchell, 1974 : 81-97) แบ่ งออกเป็น  4  ประเภท  1 ) ภาวะ ผู้นำแบบสนับสนุน  (Supportive 

Leadership) คล้ายกับพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพันธ์ ผู้นำจะเป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างบรรยากาศท่ีดี

ในการทำงาน 2) ภาวะผู้นำแบบส่ังการ (Directive Leadership) คล้ายกับพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งกิจ

สัมพันธ์เป็นพฤติกรรมของผู้นำ ท่ีปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการใช้คำส่ังเก่ียวกับการทำงาน แจ้งความ

คาดหวังให้ทราบ บอกวิธีทำงาน กำหนดเวลาทำงานสำเร็จให้ทราบ พร้อมกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในการ

ทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ (Achievement-Oriented Leadership) 

เป็นพฤติกรรมท่ีผู้นำกำหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย สร้างมาตรฐานด้วยความเป็นเลิศสูงแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

สร้างความม่ันใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานได้มาตรฐานสูงได้สำเร็จ 4) ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม 

(Participative Leadership) เป็นผู้นำท่ีแสดงพฤติกรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการขอคำปรึกษาก่อนท่ีจะ

ตัดสินใจ มีการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ  ส่วนการบริหารงานวิชาการน้ัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบหลักในการบริหารงานวิชาการ จากการสังเคราะห์กิจกรรมทางวิชาการ  

ท่ีสอดคล้องกับงานวิชาการ โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ  

ถึงองค์ประกอบของงานวิชาการในสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนได้ 4 องค์ประกอบหลักดังน้ี คือ  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การนิเทศการศึกษา และ 4) การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ : 2552) ซ่ึงผู้วิจัยต้ังสมมติฐานใน

เบ้ืองต้นว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 1 เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำ

การเปล่ียนแปลง เพ่ือให้สามารถนำพาองค์กรในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 
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 2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

วิธีการดำเนินวิจัย 

ในการวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวนโรงเรียน 181 คน ใช้แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเคร่ืองมือหลักในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1  

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ภาวะผู้นำ

แบบสนับสนุน รองลงมาคือ ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ภาวะผู้นำแบบ 

ส่ังการ 

 2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับปานกลาง 

(rxy=0.60**) 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบสนับสนุนของผู้บริหารกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลาง (rxy=0.44**)  

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบส่ังการของผู้บริหารกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับน้อย (rxy =0.18*)  
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 6. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบมุ่งความสำเร็จของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลาง (rxy =0.63**)  

 7. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลาง (rxy =0.67**)  

 

การอภิปรายผล 

 1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากไปน้อย คือ ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ และ

ภาวะผู้นำแบบส่ังการ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน มีการปฏิรูป

การศึกษา รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้บริหารจึงเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย 

นโยบาย วางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับศศิวิมล สุขท

นารักษ์ (2554) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการท้ังปวง ผู้บริหาร

จะต้องมีภาวะผู้นำ กล่าวคือ มีศิลปะของการโน้มน้าวจิตใจจิตใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามวัตถุประสงค์ของตน 

สามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความประสงค์ของตนท่ีต้องการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตลอดจนทำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่ือฟัง เคารพนับถือให้ความช่วยเหลือ มีอำนาจเหนือบุคคลอ่ืน  

มีความสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในองค์การ อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา  

เทพประสิทธ์ิ (2555) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพา

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก ซ่ึงด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา

คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการนิเทศการศึกษา ท้ังน้ีเป็น

เพราะว่า การบริหารงาน 4 ฝ่ายน้ัน งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของ การจัดการ

ศึกษา ซ่ึงท้ังผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการ

วางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

(กระทรวงศึกษาธิการ : 2552) งานวิชาการเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพและความสำเร็จของสถานศึกษา 

ความสำเร็จของสถานศึกษามักจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังน้ัน คุณภาพของ

ผลผลิตจึงข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สุพัตรา บุญปาน (2553) ท่ีศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสอนภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ใน

ทางบวกระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วีรยุทธ ชาตกาญจน์ (2551) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีบทบาท

สำคัญมากท่ีสุด ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อทุก ๆ เร่ือง ทุก ๆ ด้าน ในสถานศึกษาท่ีจะประสบความสำเร็จมักจะมี

ผู้บริหารท่ีมีความสามารถ ในการนำก็จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา 

พ่ึงไพฑูรย์ (2555) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการวิจัย

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นไปในทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียน

แบบสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยภาพรวมเป็นไปในทางบวกระดับ 

ปานกลาง (rxy=0.44**) เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนแบบสนับสนุน เปิดโอกาสให้ครูได้พบ เพ่ือปรึกษาหารือ 

เข้าใจความรู้สึก รับรู้ปัญหาต่าง ๆ เอาใจใส่และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือครู ในการพัฒนาตนเอง และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพรรณ ทองป้ัน (2552) พบว่า ภาวะผู้นำผู้บริหาร

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีภาวะผู้นำแบบสนับสนุนและเป็นไปใน

ทางบวก 

 5. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียนแบบส่ังการ  

มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมเป็นไปในทางบวกระดับน้อย 

(rxy =0.18*) เกือบจะมีความสัมพันธ์ไปในทางลบ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงแบบส่ังการกับการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กันในทางลบ ท้ังน้ีอาจอธิบายได้ว่า ภาวะ

ผู้นำแบบส่ังการ เป็นรูปแบบผู้นำท่ีมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับงานเป็นหลัก เข้าควบคุม ส่ังการ ผลักดันให้

เกิดผล ควบคุมการตัดสินใจ แจกแจงบทบาท กำหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานและความคาดหวังท่ีชัดเจน  

มีมาตรการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด จะไม่ให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกใน 

ทีมมากนัก เหมาะกับสมาชิกในทีมท่ีมีความพร้อมน้อย มีข้อจำกัดด้านทักษะความสามารถ และยังขาด

ความมุ่งม่ันใส่ใจในงาน จึงต้องให้คำช้ีแนะข้ันตอนและวิธีการทำงานท่ีชัดเจน ใกล้ชิด ดังเห็นได้จากครู

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 ท่ีมีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 10 ปี จึงยอมรับรูปแบบ 
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การบริหารแบบส่ังการ ตรงกับแนวคิดของ ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas Mc Gregor, 1960) ท่ีกล่าวถึง

ทฤษฏี X (Theory X) ท่ีเห็นว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ท่ีแท้จริงน้ัน มนุษย์ไม่ชอบทำงาน หากมีโอกาส

หลีกเล่ียงได้ก็พยายามหลีกเล่ียง เห็นว่าวิธีท่ีจะทำให้มนุษย์ทำงานได้น้ัน ต้องใช้วิธีบังคับ ควบคุม ข่มขู่  

ส่ังการ และลงโทษ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ซ่ึงจากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ยังมีครูอีกจำนวน

หน่ึงท่ียอมรับการส่ังงานโดยตรงจากผู้บริหาร สอดคล้องกับ ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) ท่ีศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในเขตอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษาแบบบงการ มีความสัมพันธ์ทางลบกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน 

 6. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียนแบบมุ่งความสำเร็จ 

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปในทางบวกระดับปาน

กลาง (rxy =0.63**) เน่ืองจากผู้บริหารมีการกำหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย เน้นการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล มี

การแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง มีความคาดหวังท่ีมีมาตรฐานสูงใน

ความสำเร็จต่อการปฏิบัติงาน แสดงความม่ันใจว่าครูสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ 

สอดคล้องกับ นิรมล พันศรี (2559) ท่ีศึกษาแบบภาวะผู้นำท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า แบบภาวะผู้นำ

แบบมุ่งความสำเร็จเป็นตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาได้ดีท่ีสุด 

7. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียนแบบให้มีส่วนร่วม 

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปในทางบวกระดับปาน

กลาง (rxy =0.67**) ค่อนข้างสูง เน่ืองจากผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม ตัดสินใจร่วมกัน รับฟังความ

คิดเห็นของครู สนับสนุน และกระตุ้นให้ครูเกิดการอภิปราย เสนอแนะการปฏิบัติงาน ประชุมปรึกษาหารือ 

ร่วมกันแก้ปัญหาอยู่เสมอ สอดคล้องกับ กัญญา เพ็ชรนอก (2556) ท่ีศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

และภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และ

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับมาก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) กับการ

บริหารงานวิชาการหรืองาน 4 ฝ่าย 
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 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน

วิชาการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารในอนาคต 

 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานวิชาการ หรืองาน 4 ฝ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารต่อไป 
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