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Abstract

The purposes of this study were to 1) study the level of causal factors of school administration and effective-

ness of private schools in Songkhla province, and 2) study the relationship of academic leadership of executives 

teaching and learning management with emphasis on learners. Creating the academic atmosphere of the school 

influential the effectiveness of private secondary schools in Songkhla province. Sample groups 351 teachers private 

secondary school in Songkhla province. The researcher used simple random sampling method by specifying the size 

of the samples by using the sampling tables of  Krejcie and Morgan  and using sampling based on the proportion of 

the population. Analyze the data by analyzing the data by means of means, standard deviation and Structural Equa-

tion Model were used LISREL program.

The results of the research were as follows :  1) The arithmetic mean And standard deviation in all aspects, 

consisting of academic leadership of administrators Teaching with student focus Promoting the academic atmosphere 

of the school And the effectiveness of the school 2) From the analysis, it is found that the relationships between all 

variables used in the analysis, which do not have a high relationship The results of the analysis of the relationship 

between the variables and the school effectiveness showed that the variables that had the most relationship with 

the school effectiveness. The academic leadership of 0.85 was positively correlated with statistical significance at the 

level of .01, followed by teaching-learning management with an emphasis on 0.65, with the relationship between 

With statistical significance at the .01 level and the academic atmosphere enhancement of the school equal to 0.53, 

with a significant positive correlation at the level of 0.01 respectively.

Keywords :  executive leadership, academic management, student-centered learning, enhancing the academic  

 atmosphere of school, school effectiveness

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ในจังหวัดสงขลา และ  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร การจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด

สงขลา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดในจังหวัดสงขลา จ�านวน 351 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา
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อย่างง่าย โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยก�าหนดตาม

สัดส่วนของจ�านวนประชากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบจ�าลองสมการโครงสร้างโดยการใช้โปรแกรม

ริสเรล  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมทุกด้าน ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผูบ้รหิาร  การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั การเสริมสร้างบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน และประสทิธผิลของโรงเรยีน มค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดบัมาก 2) จากผลการวเิคราะห์พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทกุตวัทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ซึง่ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนัสงู ผลการวเิคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด คือ

ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร เท่ากบั 0.85 โดยมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 รองลงมาคือการจดัการ

ด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เท่ากับ  0.65 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการ

เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เท่ากับ 0.53 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล�าดับ

   

ค�าส�าคัญ :  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร การจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การเสริมสร้างบรรยากาศ 

 ทางวิชาการของโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
จากรายงานของ UNITED NATIONS DEVELOPMENT 

GROUP YEAR 2013 เรือ่ง The World We Want พบว่า ประชาชน

เกือบ 600,000 คน ช้ีว่าสิ่งท่ีประชาชนต้องการมากที่สุดคือ  

การศกึษาทีด่ ีรองลงมาคอื การดแูลสขุภาพทีด่ขีึน้ จ�านวน 472,300 

คน และอันดับ 3 คือ รัฐบาลที่ดีและซื่อสัตย์ จ�านวน  415,446 คน  

และอันดับ 4 โอกาสในการท�างานท่ีดีข้ึน จ�านวน 410,950 คน  

การศกึษาในศตวรรษที ่21 ซึง่มคีวามซับซ้อนและเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็ว และเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ หลายด้านซึ่งจากการ

วเิคราะห์ในครัง้นีพ้บว่า มปีระเด็นทีส่�าคัญทีต้่องบรูณาการเข้าไปใน

การศกึษาคอื เร่ืองสทิธมินษุยชน ธรรมาภบิาล และคณุธรรม อาหาร

และน�้าพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และเศรษฐกิจ 

และความสามารถในการแข่งขัน โดยในด้านสิทธิมนุษยชนและ 

ธรรมาภิบาลนั้นการศึกษาต้องมุ่นเน้นท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนมอง

เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น ส�าหรับในด้าน

อาหารและพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นของมนุษย์ที่

จะต้องเรียนรูท้ีจ่ะบรหิารจดัการ อนรุกัษ์ วจัิยและพฒันา เพือ่ให้เกดิ

ความมัน่คง รวมทัง้ต้องให้ความรูแ้ก่เดก็และเยาวชนให้ตระหนกัถงึ

คามส�าคัญของปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และดิจิทัลให ้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะความรู ้

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยสี�าหรบัสงัคมและเศรษฐกจิสเีขยีวและการน�า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้อง

ก�าหนดไว้ในการศึกษาในระบบ พร้อมกับให้ความรู้แก่ประชาชน 

ที่อยู่นอกระบบให้ตระหนักและมีความรู้ (ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา, 2557)

การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับช้ันงานวิชาการนับ

เป็นงานที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพราะจุดหมายของการบริหาร

วิ ช าการอยู ่ ที่ ก า รสร ้ า ง ผู ้ เรี ยน ให ้ มี คุณภาพ  มี ค ว ามรู ้  

มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการงานวิชาการเป็นตัวบ่งชี้

คุณภาพและความส�าเร็จของสถานศึกษา ความส�าเร็จของ 

สถานศึกษามักจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิตคือตัวนักเรียน 

ดังน้ัน คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานด้านวิชาการของสถานศึกษาด้วยเหตุนี้การบริหารงานด้าน

วิชาการจึงเป็นงานที่ส�าคัญของผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบในการ 

ใช้หลักการในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานด้านวิชาการ

ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้น้ัน ส่ิงส�าคัญคือการมีภาวะผู้น�าทางวิชาการ  

ดงันัน้ ผูน้�าทางวชิาการหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องมคีณุสมบัตหิรอื     

มีคุณลักษณะเป็นที่เคารพศรัทธา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่

ยอมรับของสังคมและใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ และ

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอุทิศตนให้กับการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 2) ผู้บริหารสถานศึกษามี

ความเมตตา กรณุา มคีวามรบัผดิชอบ ยตุธิรรม ซือ่สตัย์  3) ผูบ้รหิาร

สถานศึกษามีการครองตนที่ดีไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับ

อบายมุข สิ่งเสพติด 4) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับความศรัทธาและ
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ยอมรับด้านคุณธรรม จริยธรรมจากนักเรียน ครู เพ่ือนผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน              
5) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ อีก
ประการหนึง่ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษานัน้ต้อง
มหีน้าที ่7 ด้าน ดงันีคื้อ 1) การบรหิารจดัการหลกัสตูร 2) การจดัการ
เรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5) 
การวัดประเมินผลและวิจัย 6) การนิเทศการศึกษา และ 7) การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อัศนีย์  สุกิจใจ, 2560)  

ในประเดน็การจดัการด้านการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นส�าคัญ สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพทางการ
ศกึษา โดยจดัท�าสาระการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรูร้ายปี รายภาค
ตามสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น มีแผน
พัฒนาคุณภาพท่ีครอบคลุมการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  โดยครู
แต่ละคน ต้องจดัการเรยีนรู้เพือ่เช่ือมโยงบรูณาการในกลุม่วชิา และ
ระหว่างกลุ่มวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้เรียนทุกด้าน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างครู 
ผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู้กลุ่มวิชา 
เชื่อมโยงไปสู่ การออกแบบการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับแนว 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 ดังนั้นการพัฒนาครูในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญและมี
ความจ�าเป็นมากท่ีสุดท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส�าคัญ
ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 
2550)

เมื่อกล่าวถึงการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรยีนได้จากการรวบรวมความคดิเหน็และการรบัรูจ้ากสมาชกิใน
กลุ่ม องค์ประกอบเหล่านั้น อาจเป็นปทัสถานและการคาดหวังของ
ระบบสงัคมทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากสมาชกิในกลุม่ (Robert G. Owens, 
1998)  บรรยากาศโรงเรียน คือคุณลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน
และกลุ่มบุคคลในโรงเรียนมีผลท�าให้โรงเรียนแห่งหนึ่ง แตกต่างไป
จากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
โรงเรียน (Hoy & Miskel, 1991)

ส่วนประเด็นประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผล (Effec-
tiveness) เป็นเครือ่งมอืหรอืตวับ่งช้ีในการตดัสนิว่าการบรหิารของ
หน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึง สามารถด�าเนินงานจนบรรลุ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
ผลทีไ่ด้รบัและผลส�าเรจ็ของงานมีความเกีย่วพนักบัผลงานทีอ่งค์กร
พงึประสงค์ นกัวชิาการได้ให้ความหมายของประสทิธผิลองค์การไว้
ตามสาขาต่าง ๆ  เช่น นักเศรษฐศาสตร์มองประสิทธิผลองค์การเป็น
เรื่องของผลก�าไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุน นักวิทยาศาสตร์ 

ประสิทธผิลองค์การ เป็นเรือ่งในแง่ของผลผลิตใหม่ ส�าหรบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายผลติ ประสทิธผิลหมายถงึประสทิธิภาพหรอืปรมิาณของผลผลติ

ทีเ่ป็นสินค้าและบรกิารซึง่ความหมายเหล่านีจ้ะเป็นความหมายทีมุ่ง่

เน้นการบรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือหมายถึงความส�าเร็จของ

ผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปหรอืบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของ

องค์การ (รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, 2536)

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู ้ วิจัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น 

ผูบ้รหิารสถานศึกษามองว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร การ

จัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การเสริม

สร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน มีความส�าคัญยิ่งต่อการ

บรหิารโรงเรยีนให้เกดิประสิทธผิล ด้วยเหตนุีผู้้วจิยัจงึได้ท�าวจิยัเรือ่ง

ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

ในจังหวัดสงขลาสามารถด�าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถปุระสงค์ทีว่างไว้มากน้อยเพยีงใด  เพือ่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน

เอกชน ในจังหวัดสงขลาได้น�าผลการวิจัยไปใช้ในการวางกรอบ

นโยบายในการบริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารสถาน

ศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  ในจังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ผูบ้รหิาร การจดัการด้านการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ 

การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา

แนวคิดทฤษฎี
ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

และได้ให้ความหมายภาวะผู้น�าทางวิชาการไว้ ดังนี้

สารัตน์ พวงเงิน และอาคม มหามาตย์ (2551) กล่าวถึง 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการไว้ว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ หมายถึง การ

แสดงบทบาทในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง

การน�าการสัง่การบริหารงานบคุคลในการปฏบิติังานสถานศกึษาใน

การปรับปรุงและการจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน 

คือ 1) การบริหารจัดการโรงเรียน 2) การบริหารหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน 3) การบริหารตนเอง ทีมงาน และชุมชน

ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ (2552) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น�าทาง

วชิาการ หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อการ

เพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการเกี่ยวกับการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจการเรียนรู้ การบริหาร

03 ����������������� 1-80.indd   71 6/30/20   11:34 AM



72          วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 2563

หลักสูตร และการสอนการพัฒนานักเรียน การพัฒนาครู และการ

ส่งเสริมบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้

จฑุามาศ อนินามเพง็ (2552) กล่าวถงึภาวะผูน้�าทางวชิาการ

ไว้ว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการน�า

และการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กระท�า

หรือจดักจิกรรมด้านวชิาการและกิจกรรมการเรยีนการสอนให้บรรลุ

ผลส�าเร็จท�าให้กระบวนการจดัการเรยีนการสอนมีประสทิธิภาพ และ

แสดงทบบาทให้ชัดเจนในด้านคุณลักษณะ และพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจกรรมในการด�าเนินการใช้ปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอนและงานด้านวิชาการ

เซบ์ฟาร์ธ (Seyfarth, 1999) ได้ก�าหนดภาวะผู้น�าทาง

วิชาการเป ็นบทบาทหน้าท่ีของผู ้บริหารในการจัดกิจกรรม  

เพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว้ 5 ด้าน คือ  

1) มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 2) การ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การจัดโครงการส�าหรับเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษ 4) การประเมินผลการสอนของครู 5) การ

วางแผนเพื่อพัฒนาการสอนของครู

พิมพันธ์ เตชะคุปต์ (2544) ได้กล่าวว่า ในการจัดการเรียนรู้

โดยเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญว่าการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น

ส�าคญั (child-centered approach) คอืการจดัการเรยีนสอนทีเ่น้น

ให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางปัญญา 

(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม และให้

นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถน�าความรู้

ไปประยุกต์ได้ โดยมีครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวก จัดประสบการณ์

การเรยีนรูใ้ห้แก่นกัเรยีน การจดัการเรยีนการสอนต้องสอดคล้องกบั

ความสนใจ ความสามารถและความถนดั เนน้การบูรณาการความรู้

ในศาสตร์ต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธีสอน หลากหลายแหล่งความรู้ 

สามารถพัฒนาปัญญาได้หลากหลายคือ พัฒนาพหุปัญญา รวมทั้ง

ใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายวิธี

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545) กล่าวว่า การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ต้องจัดสภาพแวดล้อม และ

บรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู ้  

มีสื่อการสอนเร้าความสนใจของผู้เรียน การด�าเนินกิจกรรมอยู่ใน

บรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตร ผู้สอนจะต้องให้ความร่วมมือกับ

สถานศกึษา ในการพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพและความ

ต้องการของท้องถิน่ โดยให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมและมกีารจดัการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม โดยเน้นกระบวนการจัดการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ฮาลพิน และครอฟท์ (Halpin & Croft, 1972)  ได้ท�าการ

วเิคราะห์องค์ประกอบของพฤตกิรรมผูบ้รหิารและพฤตกิรรมของครู

อาจารย์ ท�าให้ได้องค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียน 8 ด้าน 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  1) พฤติกรรมผู้บริหาร (Ieader  

behaviors) มี 4 ด้าน คือ 1.1) ความห่างเหิน (aloofnees) หมายถึง 

ความรูส้กึของครใูนโรงเรยีนทีม่ต่ีอผูบ้รหิารว่า ผูบ้รหิารมพีฤตกิรรม

ที่ค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและครูอาจารย์ในโรงเรียน

เฉพาะที่เกี่ยวข้องในการท�างาน ผู ้บริหารมักจะเคร่งครัดต่อ 

กฎ ระเบียบ และนโยบายอย่างเคร่งครัดปราศจากปฏิกิริยาหรือ

ความคดิเหน็อืน่ใด  1.2) การเน้นผลงาน (production emphasis) 

หมายถึง พฤติกรรมค�าส่ัง การบังคับและการติดตามผลการปฏิบัติ

งานอย่างเคร่งครัด ครูอาจารย์ ในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของ

ผู้บริหารอย่างเคร่งครัดปราศจากความคิดเห็นอื่นใดการให้การ

สนับสนุน (support) หมายถึง ผู้บริหารสนับสนุนและให้ก�าลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูอาจารย์ในโรงเรียน นอกจากนี้ผู้บริหารยังให้

ค�าแนะน�ากระตุน้ และจงูใจบคุคลในโรงเรยีนโดยไม่ใช้วธิกีารควบคมุ 

ตรวจสอบแต่จะแสดงพฤตกิรรมซึง่เป็นแบบอย่างพฤติกรรมผูบ้รหิาร       

1.3) การให้การสนับสนุน (support) หมายถึง ผู้บริหารสนับสนุน

และให้ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ในโรงเรียน นอกจากนี้  

ผูบ้รหิารยงัให้ค�าแนะน�ากระตุน้ และจูงใจบคุคลในโรงเรยีนโดยใช้วธิี

การควบคุม ตรวจตรา แต่จะแสดงว่าพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี มาเช้า กลับเย็น ท�างานหนัก กระตือรือร้น และสนใจด้านการ

พฒันาทางการศกึษาเพือ่ให้ครอูาจารย์ในโรงเรยีนถอืเป็นแบบอย่าง 

และเกิดความพึงพอใจแต่การปฏิบัติงาน 1.4) ความเอาใจใส่  

(consideration) หมายถึง ผู้บริหารแสดงถึงการมีพรหมวิหาร 4 

ช ่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน นอกจากผู ้บริหารจะมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูอาจารย์ในโรงเรียนแล้ว ยังค�านึงถึงความ

ต้องการและเหตผุลความจ�าเป็นต่างๆ เพือ่ใช้เป็นเหตผุลประกอบใน

การตัดสินใจด้วย โรงเรียนถือเป็นองค์การศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรง 

ในการจัดการศึกษา โดยกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศ 

โรงเรียนมีขนาดต่างกันขึ้นอยู่กับจ�านวนนักเรียน หากนักเรียนมี

จ�านวนมากจะท�าให้ขนาดของโรงเรียนใหญ่ และหากนักเรียนมี

จ�านวนน้อยจะท�าให้ขนาดของโรงเรียนเล็กโดยขนาดของโรงเรียนมี

อทิธพิลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีน และขนาดของโรงเรยีนมอีทิธผิล 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น 

องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน และขนาดขององค์การมี 

ส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้การปฏบิตังิานภายในองค์การนัน้ประสบความ

ส�าเร็จได้มากหรือได้น้อยเมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้น กิจการใน

องค์การจะมีความซับซ้อน ท�าให้ประสิทธิภาพขององค์การต่างๆ ที่

จดัไว้อาจจะลดลง ตลอดจนทรพัยากรบคุคลทีม่อิีทธพิลท่ีปฏบิตังิาน

อยู่ในองค์การก็เปลี่ยนแปลงด้วย (Hoy & Miskel, 1991) และจาก
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การวิจัยของ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536) ได้ศึกษาพบว่า ขนาด

ของโรงเรียนเป็นตัวแปรย่อย ในปัจจัยด้านโรงเรียนส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรียน ซึง่สอดคล้องงานวจิยัของภารด ีอนนัต์นาวี 

(2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักัดส�านกังาน คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่ง

ชาติ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสถานการณ์โรงเรียน ประกอบด้วย 

ขนาดของโรงเรียน การสนับสนุนทางสังคมของครู และสถานะ

เศรษฐกิจทางสังคม ภายนอก ซ่ึงขนาดของโรงเรียนจะมีองค์

ประกอบที่แตกต่างกันไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรียน 

โดยเฉพาะจ�านวนนักเรียนจะเป็นตัวก�าหนดขนาด โรงเรียนขนาด

เล็ก จะมีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา ขนาดกลางมีนักเรียน 121- 

300 คน ขนาดใหญ่มีจ�านวน นักเรียน 300 คน ขึ้นไป ดังนั้น ความ

ยุ ่งยากในการบริหารของผู ้บริหารจะไม่เหมือนกันจึงส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิยผูว้จิยัน�า

มาสร้างแบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

ประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์ตามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ดังนี้

ภาพที่ 1 แบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์ตามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

การพัฒนาและเสริมสร้าง
มาตรฐานทางวิชาการ

(DEACA)

การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้
(PROSUP)

การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
(SOPRO)

การปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน

 (SCDEVE)

นักเรียนมีทัศนคติทางบวก
(STUAT)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
(STUAC)

การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน
(TARCO)

การก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียน
(TARGE)

การนิเทศและประเมินผลการสอน
(SUEVA)

การประสานงาน
ด้านการใช้หลักสูตร

(PROCO)

การตรวจสอบ
ความก้าวหน้า
ของนักเรียน
(CHPRO)

การควบคุมการใช้เวลา
ในการสอน
(CONTE)

การจัดการด้านการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ
(TEMAN)

การเสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียน

(PROAT)

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ
ของผู้บริหาร
( ACALE)

ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน

(SCEFF)
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตการศึกษาด้านเน้ือหาคือ การจัดการ

ด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหาร การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียน  และประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาใน

จังหวัดสงขลา       

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรคือ ครูและผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนในระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา จ�านวน จ�านวน 3,853 คน กลุ่ม

ตวัอย่างได้แก่ ครโูรงเรยีนเอกชนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัสงขลา 

จ�านวน 351 คน 

3.  ขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 3.1) การจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ  

 3.2) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

 3.3) การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน 

 3.4) ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา

วิธีด�าเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนเอกชน

ระดบัมธัยมศกึษาทัง้หมดในจงัหวดัสงขลาจ�าแนกรายอ�าเภอ ได้กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น จ�านวน 351 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง

ง่าย (Simple random sampling) โดยก�าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้ตารางสุม่ตวัอย่างของ เครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970) และใช้การสุม่ตวัอย่างโดยก�าหนดตามสดัส่วน

ของจ�านวนประชากร (Proportion Sampling) โดยวิธีจับสลาก 

กลุม่ตวัอย่างทีเ่หมาะสมต้องมไีม่น้อยกว่า 20-25 เท่า ของตวัแปรที่

สังเกตได้ (Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum P, Brehaut J, 

Walter SD, Russell D, Swinton M, Zhu B, & Wood E, 2005) 

ในการวิจัยนี้มีตัวแปรที่สังเกตได้ 12 ตัว ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า 

300 ตัวอย่าง (25*12 = 300) ซึ่งผลจากการค�านวณเป็นขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าท่ีสามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค

โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้น�า

ประเดน็หลกัในการศกึษาน�ามาสร้างรายการข้อค�าถาม จ�าแนกเป็น 

2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน ซึ่งเป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ 

(check list) ตามมาตรวดัของ Likert และแบบเตมิค�าลงในช่องว่าง 

ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นส�าหรับครูผู้สอน ผู้วิจัย

สร้างขึ้นเป็นแบบส�ารวจรายการ (check list) และแบบให้คะแนน

ความคดิเหน็ 1–5 คะแนน และจะมกีารกลบัคะแนนในกรณคี�าถาม

เชิงลบ (negative) เพื่อให้คะแนนสอดคล้องกับความเป็นจริง

การหาความเช่ือถือได้ของเครื่องมือ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์

การสอดคล้องภายใน (internal consistency method) แบบ 

ครอนบาคอลัฟา (Cronbach  Alpha) โดยผูว้จิยัน�าเครือ่งมอืทีส่ร้าง

ขึน้ทัง้หมดไปทดลองใช้ (try out) กบัครผูู้สอนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ของรฐับาลในจงัหวดัสงขลาซึง่ไม่ใช่กลุม่ประชากรเป้าหมาย จ�านวน 

30 คน  จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาคุณภาพรายข้อและ

ศึกษาคุณภาพโดยรวม โดยพิจารณาคุณภาพรายข้อที่ Item-Total 

Correlation (r) โดยค�าถามรายข้อมีคุณภาพเมื่อ r มีค่าไม่ต�่ากว่า 

0.20 และพิจารณาคุณภาพโดยรวม พิจารณาที่ Alpha (α) ควรมี

ค่าไม่ต�่ากว่า 0.70 (ค่าสูงสุดคือ 1.00) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ 

เช่ือถือได้และจ�านวนข้อค�าถามของแต่ละมาตรวัด จ�าแนกตาม

ตัวแปรแฝง   

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการตามนี้

1)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาระดับปัจจัยเชิง

สาเหตุของการบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดสงขลา

2)  การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิงช้ันปัจจัยตาม

ตัวแปรต่าง ๆ

3)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ทวิเพื่อหาค่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝงทุกตัวโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป ซึ่งได้แก่ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร การจัดการ

ด้านการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การเสริมสร้าง

บรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของ

โรงเรียน

4)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัว

กับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันที่ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวแบบการวิจัยกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์เพื่อตอบสมมติฐานงานวิจัยที่ก�าหนดไว้ โดยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป LISREL

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานภาพรวมด้านภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้ริหารมค่ีาเฉลีย่

อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการก�าหนด 

เป้าหมายของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และการสื่อสาร 

เป้าหมายของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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จากผลการวจิยั พบว่า ภาพรวมด้านการสอนโดยเน้นผู้เรยีน

เป็นส�าคญั มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้านเรียงตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการนิเทศและประเมิน

ผลการสอน ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรยีน และด้าน

การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร ตามล�าดับ

จากผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมด้านการเสริมสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

เมือ่พิจารณารายด้านเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี้ 

ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ด้านการควบคุมการใช้

เวลาในการสอน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทาง

วิชาการ ตามล�าดับ

จากผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมด้าน ประสิทธิผลของ

โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนด้านการปรบัเปลีย่นและพฒันาโรงเรยีน ด้านการแก้ปัญหา

ภายในโรงเรียน  และด้านนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ตามล�าดับ

ผูว้จิยัด�าเนนิการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัของตวัแปร

แฝง 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 2) การ

จดัการด้านการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 3) การเสรมิ

สร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และ 4) ประสิทธิผลของ

โรงเรียน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง (Construct 

Validity) โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน ทุกตัวของตัวแปรแฝงมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันสูง ผลการวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับประสิทธิผลของโรงเรียน  

พบว่า ตวัแปรทีม่คีวามสัมพันธ์กับประสทิธผิลของโรงเรยีนมากทีสุ่ด 

คือภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร เท่ากับ 0.85 โดยมีความ

สัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมาคือ

การจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เท่ากับ  

0.65 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เท่ากับ 

0.53 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ตามล�าดับ ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ร้อยละ 90.70 ซึ่งเป็นการอธิบายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนได้ดีมาก แสดงว่าตัวแปร

ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร การ

จัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และการ

เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรยีน สามารถอธบิายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 90.70

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุประกอบด้วย

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร การจัดการด้านการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการ

ของโรงเรียนมีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับสูงทุกตัว สอดคล้องกับรุชดี   

สันนะกิจ (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลาม สังกดัส�านกังานการศกึษาเอกชน จงัหวดัสงขลา 

จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส�านกังานการศกึษาเอกชน 

จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับ เกตุสุดา กิ้งการจร 

(2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี จาก

การศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารเป้าหมาย

ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการนิเทศและ

ประเมินผลด้านการสอน และด้านการจัดให้มีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรู้  

มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด และยังสอดคล้องกับ เกตุอัมพร มียิ่ง (2560) ได้

ศกึษาปัจจยัภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่่งผล

ต่อคุณภาพการจดัการเรยีนรูข้องครโูรงเรียนเอกชน สงักดัมลูนธิแิห่ง

สภาคริสตจักรในประเทศไทย จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ด้านการก�าหนดวิสยัทศัน์เป้าหมาย และภารกจิของสถานศึกษา

มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัสงูสดุ ส่วนด้านการนเิทศตดิตามการปฏบิตังิาน

ของครู มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูเอกชนใน

ภาพรวมมค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดับมาก โดยด้านการวางแผนและการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านผลงานการวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาและพฒันาศกัยภาพผู้เรยีน มค่ีาเฉล่ียต�า่สดุ ภาวะผูน้�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ

ครมูคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวกและอยูใ่นระดบัสงู (r = .722) อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ชุดปันนัยภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์คุณภาพการจัดการเรียนรู ้

ของครูเอกชนได้ร้อยละ 61.30 ตลอดจนสอดคล้องกับ ประเสริฐ 

เนียมแก้ว (2555) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธีรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณารายด้าน 
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พบว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการอยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยด้านทีม่ค่ีา

เฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน รองลงมา 

คอื ด้านการวดัผลและประเมนิผลการเรยีน และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย

ทีส่ดุ คอื ด้านการนเิทศการสอน ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน และ

ประเภทของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ และยังสอดคล้องกับจริยาภรณ์ 

พรหมมิ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จากผลการวิจัย 

พบว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา และประสทิธผิล 

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

จ�าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และจ�าแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  

กับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด คือภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหาร โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 รองลงมาคือการจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียนโดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ตามล�าดับ สอดคล้องกับ จตุรภัทร ประทุม (2559) ได้

ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักัดส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จากผลการวจิยั พบว่า ความ

สัมพันธ์ของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารการจัดการด้านการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การเสริมสร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการของโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับ 

จริยาภรณ์ พรหมมิ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จาก

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับประสิทธิผลของ

โรงเรยีน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี 

เขต 3 อย่างมนียัส�าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05  ภาวะผู้น�าทางวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และมีความสามารถในการพยากรณ์

ร้อยละ 62.10 และยงัสอดคล้องกบั สุขฤทยั  จนัทร์ทรงกรด (2558) 

ได้ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  

จากผลการวจิยัโดยเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน โดย

รวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

และจ�าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่ม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน

ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับ

ครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง

สอดคล้องกับ จิราพร หมวดเพชร (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน

เอกชนจังหวัดสงขลา จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนโดยภาพรวมและ

รายด้านทกุด้านอยูใ่นระดับมาก ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบั

ประสิทธิผลของโรงเรียนทุกคู่มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตลอดจนยังสอดคล้องกับ เชาวลิตย์ 

ชจูนัทร์ (2559) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนกับผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน 

พื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 

เขต 1 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบทางการ

ศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ของโรงเรยีนในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่า

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 1 กับผลการทดสอบทางการศกึษาระดบั

ชาติขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับต�่ามากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และยังสอดคล้องกับ จตุรภัทร ประทุม (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ี 

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 27 โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยู่ในระดบัมาก  ความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง ปัจจยัด้านการบรหิาร

งานวิชาการ และปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า 

ทกุปัจจยัมคีวามสมัพันธ์กบัประสทิธผิลของสถานศกึษาในทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศกึษาทัง้ 6 ตวัแปร ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูรและการน�า

หลกัสตูรไปใช้ (X5) การได้รบัความยอมรบันบัถอื (X14) การพฒันา

ระบบประกันคุณภาพภายใน (X10) ความรับผิดชอบต่องาน (X17) 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (X12) และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

(X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.82 ค่าความ  

คลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.26 และสามารถ

ท�านายประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ 67.7 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็น

เพราะว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหาร  และ 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ได้แก่ คุณลักษณะของครู  

ความพึงพอใจในงานของครู พฤติกรรมการสอนของครู ปัจจัยด้าน

นักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน การส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้ปกครอง เจตคติของผู้เรียน ส�าหรับการก�าหนด

นโยบาย การน�าไปสู่การปฏิบัติ และการวิจัยต่อไปในอนาคต

   

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.  ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น�าทางวิชาการด้านการส่ือสาร 

เป้าหมายของโรงเรียนให้ชัดเจน

2.  ควรมีการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญโดยมีการ

ประสานงานด้านการใช้หลักสูตรอย่างทั่วถึง

3.  ควรมกีารเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน

โดยการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางวิชาการ

4.  ควรมีเป้าหมายในการก�าหนดประสิทธิผลของโรงเรียน

โดยให้นักเรียนมีทัศนคติทางบวก

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1.  ควรมีการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนเติมเต็มการ

วิจัยเชิงปริมาณจะได้ข้อมูลรอบด้านและครบถ้วน

2.  ควรเพิม่ตวัแปรเชิงสาเหตใุนการศึกษาให้มากกว่านีเ้พือ่

ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวเพื่อวิเคราะห์ในประเด็น
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