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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย 2) ระดับ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง
– เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสงั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 340 คน โดยท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ ภูมิ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมายตามความคิดเห็น
ของครูโดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ล�ำดับแรก คือ ด้านสนับสนุน รองลงมา คือ ด้านมุง่ ความส�ำเร็จ
ด้านสั่งการ และด้านมีส่วนร่วม ตามล�ำดับ 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิด
เห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล�ำดับแรก คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามล�ำดับ และ 3) ภาวะ
ผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำ ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย การบริหารงานวิชาการ

Abstract
This study aims to: 1) study the level of leadership according to the path – goal theory;
2) study the level of academic management of school administrators; and 3) study the relationship between
leadership according to the path – goal theory and the academic management by the teacher’s comments
under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office, Area 3, Nonthaburi Province. The
population employed is 340 teachers, under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area
Office, Area 3, Nonthaburi Province. The samples of 340 were stratified by random-sampling. A check-list
questionnaire is used for collecting data; and 340 of 5 Likert scale questionnaires were distributed. The
statistical tools being employed consist of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson
correlation coefficient.
The results are that: 1) the overall level of leadership according to the path – goal theory by
the teacher’s comments and individual aspect are at the high level, having supportive component at the
top one, followed by achievement – oriented, directive, and participative components, respectively; 2) the
academic management by the teacher’s comments overall and individual aspect are at high level, having
measurement and evaluation at the top one, followed by learning process development, research for
education improvement, curriculum development, supervision, and technology development for education;
3) the leadership according to the path – goal theory under the jurisdiction of the Secondary Educational
Service Area Office, Area 3, Nonthaburi Province. is positively correlated to the academic management
at the statistical significance level of 0.01.
Keywords: Leadership, Path – goal Theory, Academic Management
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โรงเรียน ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยหล่อหลอมเยาวชนของชาติ ให้เติบโตไปเป็นมนุษย์ที่มี
ความสมบูรณ์พร้อม ในทุกๆ ด้าน มีความรูค้ วามสามารถ การบริหารงานโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพจึงเป็น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งรากฐานในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มในการเผชิ ญ กั บ
ภาวะการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆในสั ง คมที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาและการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่
ตัวผูเ้ รียน การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักของโรงเรียน โรงเรียนจะมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเพียง
ใดนัน้ ย่อมถือเอาประสิทธิผลทางด้านงานวิชาการเป็นเป็นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของโรงเรียน (ศิรพิ ร อินนะรา,
2558, น. 34) เพราะ การบริหารงานวิชาการถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านหลักสูตร การเรียน
การสอน สือ่ การวัดและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และการอบรมทางวิชาการ
สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของสถานศึกษาทีม่ งุ่ จัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่ผเู้ รียน ซึง่ งานวิชาการจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (วราภรณ์ เต็มราม,
2560, น. 10) ทั้งนี้การบริหารงานวิชาการที่ดีไม่เพียงแต่เป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ของโรงเรียน หากแต่ยัง
เป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้บริหารได้อีกด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น�ำของโรงเรียน จึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การบริหารงานวิชาการ เนือ่ งจากเป็นปัจจัยส�ำคัญของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการท�ำงานให้
เป็นไปด้วยดี ช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ท�ำให้ครูสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนช่วย
รักษาสถานภาพขององค์การให้มคี วามมัน่ คงและ ยังช่วยแก้ไขความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างส่วนต่างๆ ท�ำให้
บุคลากรบรรลุถงึ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ ทัง้ ด้านความพึงพอใจและเป้าหมายส่วนบุคคล ส่งผลให้ครูปฏิบตั งิ าน
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ (เรวดี ซ้อนเพชร, 2556, น. 21) กล่าวคือผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ
ความเป็นผู้น�ำในการบริหารงานวิชาการ สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนในการบริหารจัดการ
ตลอดจนการสร้างความศรัทธา กระตุน้ จูงใจให้ครูในโรงเรียน ให้มคี วามกระตือรือร้นและทุม่ เทปฏิบตั งิ าน
จนบรรลุผลส�ำเร็จขององค์การได้ (ภารดี อนันต์นาวี, 2551, น. 77-78) ซึง่ นักการศึกษาได้กล่าวถึงพฤติกรรม
ของผูน้ ำ� ไว้อย่างหลากหลาย โดย House & Evans (1970, pp. 277-298 อ้างถึงใน สุวรรณา เทพประสิทธิ,์
2555, น. 19) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้น�ำ ตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายว่า เป็นพฤติกรรมผู้น�ำที่
ผู้บริหารจะสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูในการท�ำงาน โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเสริมแรงให้ให้รางวัล
และช่วยลดอุปสรรคในการท�ำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท�ำงาน แบ่งรูปแบบของพฤติกรรมผู้น�ำ
ได้เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสนับสนุน ด้านสั่งการ ด้านมุ่งความส�ำเร็จ และด้านมีส่วนร่วม ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมผู้น�ำตามสถานการณ์ที่ผู้บริหารสามารถปฏิบัติได้ผลดีในบริบทที่แตกต่างกัน เหมาะกับ
การท�ำงานในบริบทโรงเรียน ทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาต้องประสานการท�ำงานกับผูร้ ว่ มงานและสถานการณ์
ในการท�ำงานที่หลากหลายใน การบริหารงานวิชาการตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความท้าทายของระบบการศึกษาในมิติต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึง่ เกิดจากระบบ คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจน
การบริหารจัดการทีไ่ ม่เหมาะสม ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, น. 69) ได้กล่าวถึงความ
ท้าทายในส่วนของการจัดการศึกษาไทยทีย่ งั ขาดคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูข้ องคนไทยยังอยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่ คนไทยได้รบั โอกาสทางการศึกษาสูงขึน้ แต่เมือ่ พิจารณา
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉลี่ยต�่ำในทุกกลุ่มสาระ
และผลคะแนนจากการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับต�่ำกว่า
อีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ปัญหาเหล่านี้เกิดจากข้อจ�ำกัดเรื่องหลักสูตรและระบบ
การเรียน การสอน ทีเ่ น้นการสอนเนือ้ หาสาระและความจ�ำมากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผล
ให้ผู้เรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจาย
ไม่ทวั่ ถึง โดยเฉพาะในพืน้ ทีห่ า่ งไกล สอดคล้องกับข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแห่งชาติ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, 2560, น. 6)
ซึ่งมีเพียงวิชาภาษาไทยเท่านั้นที่คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างระบบ
การศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ และพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายและความมุง่ หวังของทุกภาคส่วน
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้บทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการศึกษา ในฐานะผู้น�ำของโรงเรียน โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น�ำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทั้งด้านบริหารและ
วิชาการตามมาตรฐานสมรรถนะ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 91) เพื่อช่วยขับเคลื่อน
องค์การตลอดจนการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากแนวคิดของทฤษฎีวถิ ที าง - เป้าหมาย (Path-Goal Theory) พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จะต้องช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายของงาน และเป้าหมายส่วนตัว ด้วยการน�ำทาง
สู่เป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มีรูปแบบพฤติกรรมที่หลากหลาย เหมาะกับผู้บริหารที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับการบริหารงาน
วิชาการในบริบทการท�ำงานของตนได้ ประกอบกับสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เรื่องการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3, 2560, น. 25) ซึ่งภาวะผู้นำ� ในการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประสบความส�ำเร็จได้
ในบทบาทของผูบ้ งั คับบัญชาของครูในสถานศึกษา จึงเป็นสาเหตุให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ของภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี เพือ่ เป็นประโยชน์ในการน�ำผลการวิจยั ดัง
กล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ หมาะสมใน การท�ำงานและการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมายกับการบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ จิ ยั ศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของตัวแปรตัวที่ 1 คือ ภาวะผูน้ ำ� ตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมายของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสนับสนุน ด้านสั่งการ ด้านมุ่ง
ความส�ำเร็จ และด้านมีส่วนร่วม ตัวแปรตัวที่ 2 คือ การบริหารวิชาการในองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการพัฒนาและ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย
ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายเป็นแนวทางการศึกษาภาวะผู้นำ� ที่มีลักษณะเด่นที่ส�ำคัญหลายประการ
หลักการของทฤษฎีนี้ให้ข้อมูลแก่ผู้น�ำในการเลือกใช้แบบภาวะผู้น�ำที่เหมาะสมกับลักษณะของงานและ
ประเภทของผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้แสดงถึงวิธีการที่ผู้น�ำจะท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
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มองเห็นความชัดเจนในการไปสู่เป้าหมายขององค์การได้ โดยพฤติกรรมผู้น�ำตามทฤษฎีทางเป้าหมาย
ตามที่ House และ Mitchell (1974, pp. 81-97) ได้กล่าวถึงทฤษฎีวิถีทาง - เป้าหมายว่ามีองค์ประกอบ
ที่เด่นของพฤติกรรมผู้น�ำ 4 ด้าน คือ
1. ผู้น�ำด้านสนับสนุน (Supportive Leadership) เป็นผู้น�ำให้การสนับสนุน มีพฤติกรรมเป็นมิตร
ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งยังใส่ใจในสวัสดิการความเป็นอยู่และความต้องการในฐานะ
ความเป็นมนุษย์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น�ำจะแสดงพฤติกรรมให้การสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ของการท�ำงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชารวมทัง้ ให้การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและให้ความนับถือต่อศักดิศ์ รีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ผูน้ ำ� ด้านสัง่ การ (Directive Leadership) เป็นผูน้ ำ� ทีป่ ฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการใช้คำ� สัง่
เกีย่ วกับ การท�ำงานรวมทัง้ แจ้งความคาดหวังให้ทราบ บอกถึงวิธกี ารท�ำงานตลอดจนก�ำหนดเวลาท�ำงาน
ส�ำเร็จให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารับทราบ ผูน้ ำ� แบบสัง่ การจะก�ำหนดมาตรฐานของการท�ำงานพร้อมทัง้ กฎระเบียบ
ต่างๆ ที่ชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ผู้น�ำด้านมุ่งความส�ำเร็จของงาน (Achievement - Oriented Leadership) เป็นผู้น�ำที่ก�ำหนด
เป้าหมายที่ท้าทายสร้างความมีมาตรฐานด้านความเป็นเลิศสูงแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และแสวงหาวิธีการ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ การตัง้ ความหวังต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการแสดงความมัน่ ใจ
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้ส�ำเร็จ
4. ผูน้ ำ� ด้านมีสว่ นร่วม (Participative Leadership) เป็นผูน้ ำ� ทีแ่ สดงพฤติกรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วย การขอค�ำปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจรวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กระตุ้นให้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจและมีการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาในที่ท�ำงานเป็นประจ�ำ ผู้น�ำแบบ
ให้มีส่วนร่วมจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายของกลุ่มและเขียนข้อเสนอแนะต่างๆ ขึ้นในที่ท�ำงาน
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารสถานศึกษาประกอบด้วยงานทีห่ ลากหลาย การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจหลัก
ที่จะช่วยขับเคลื่อนสถานศึกษา โดยมีการบริหารงานด้านอื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การท�ำงานเป็น
ไปได้ด้วยความราบรื่น เพราะหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาคือการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่
ผูเ้ รียน ซึง่ จากการศึกษาข้อมูลขอบข่ายการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดการวิจยั (ส�ำนักการศึกษา,
2554, น. 32; ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 28-29; ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, น. 29-30) มีดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อจัดท�ำ หรือ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและสถานศึกษา การน�ำหลักสูตรไปใช้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
2. การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท�ำแผนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
3. การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ก�ำหนดแนวทาง วิธกี าร และเครือ่ งมือในการวัดประเมินผล รวมทัง้ น�ำผลทีไ่ ด้มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป
4. การบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ครูในการท�ำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
5. การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการเรียน การสอน โดยการชีแ้ นะ ช่วยเหลือ และส่งคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู
6. การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การที่
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิต/พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อเป็นนวัตกรรมในการจัด
การเรียนการสอน
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ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 17 โรง จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,687 คน ขนาดตัวอย่างค�ำนวณจาก
สูตรของ Yamane ก�ำหนดให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้
ขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 340 คน โดยท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ก�ำหนดชั้นภูมิเป็นขนาดของโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง “ความสัมพันธ์
ของภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี” แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale) จ�ำนวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale)
จ�ำนวน 30 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำแบบวิถีทาง – เป้าหมายและ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน�ำทฤษฏีและแนวคิด มาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
3. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน�ำไป
ตรวจสอบและปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์
4. ท�ำการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ
5. น�ำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective
Congruence Index: IOC) พบว่ามีค่า 0.67-1.00
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ที่เชี่ยวชาญ น�ำเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ
ท�ำการตรวจสอบอีกครั้งแล้วน�ำมาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
7. น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการปรับปรุงแก้ไขตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะแล้วทดลองใช้ (try-out) กับ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จ�ำนวน 30 คน และหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability)
โดยหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรตัวที่
1 คือ ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย ด้านสนับสนุน ด้านสั่งการ ด้านมุ่งความส�ำเร็จและด้าน
มีส่วนร่วม เท่ากับ 0.950, 0.938, 0.935 และ 0.934 ตามล�ำดับ ตัวแปรตัวที่ 2 คือ การบริหารวิชาการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัย
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
เท่ากับ 0.929, 0.927, 0.931, 0.939, 0.927 และ 0.929
8. น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ แล้วไปใช้กบั ตัวอย่างเพือ่ น�ำผลมาวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ประสานงานคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ เพือ่ ท�ำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ถึงผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
นั้นจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คณะครูในโรงเรียนด้วยตนเอง โดยก�ำหนดวัน เวลา ในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้ง ในกลุ่มที่แบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์
แล้วจึงน�ำข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อน�ำไปประเมินผล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อท�ำการวิเคราะห์ผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. อธิบายเกีย่ วกับลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยตัวแปรเป็นเชิงคุณภาพใช้สถิตคิ า่ ความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนปัจจัยตัวแปรเป็นเชิงปริมาณใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายและการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ใช้คา่ สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (r) เพือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�
ตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยก�ำหนดความหมายของความสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2553, น.316) ดังนี้
ถ้าค่า r มีค่ามากกว่า 0.7
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
ถ้าค่า r มีค่าตั้งแต่
0.3 - 0.7 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
ถ้าค่า r มีค่าน้อยกว่า 0.3
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ำ
ถ้าค่า r มีค่าเท่ากับ
0
แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีเ่ ป็นตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 อายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.1
ระดับการศึกษาปริญญาตรีคดิ เป็นร้อยละ 87.1 รองลงมา และมีประสบการณ์ในการท�ำงานน้อยกว่า 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 57.6
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ ำ� ตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมายของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกั—ดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่าโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.83,
S.D. = 0.615) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน อยู—่ในระดับมาก
—
ทุกด้าน ล�ำดับแรกด้านสนับ—สนุน (X = 3.85, S.D. = 0.630) รองลงมาด้านมุง่ ความส�ำเร็จ (X= 3.84, S.D.
= 0.673) และด้านสั่งการ (X = 3.83, S.D. = 0.687) ตามล�ำดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิด
เห็นของครู สังกัด—ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีพบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X = 3.90, S.D. = 0.610)— และหากพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ล�ำดับแรก ด้านการวัดผลและประเมินผล (X = 3.94, S.D. = 0.607) รองลงมาด้านการพั
ฒนา
—
กระบวนการเรียนรู้ (X— = 3.93, S.D. = 0.685) และด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (X = 3.90,
S.D. = 0.610) ตามล�ำดับ
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายกับ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรีพบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน 4 ด้าน กับการบริหารงานวิชาการ มีค่า p-value เท่ากับ
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 และ 0.00 หมายความว่า ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย
โดยภาพรวม ด้านสนับสนุน ด้านสัง่ การ ด้านมุง่ ความส�ำเร็จ และด้านมีสว่ นร่วมกับการบริหารงานวิชาการ
มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสูง ค่า r
เท่ากับ 0.859, 0.760, 0.809, 0.756 และ 0.744

สรุปผลการวิจัย

1. ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ล�ำดับแรก ด้านสนับสนุน รองลงมาด้านมุ่งความส�ำเร็จ และด้านสั่งการ ตามล�ำดับ
2. การบริหารงานวิชาการผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสงั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ล�ำดับ
แรกด้านการวัดผลและประเมินผล รองลงมาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามล�ำดับ
3. ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย แบบสนับสนุน กับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม
และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 โดยมีคา่
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง เท่ากับ 0.760 และ 0.713 ส่วนด้านสนับสนุน กับด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และ
ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เท่ากับ 0.638, 0.659, 0.664, 0.625 และ 0.648 ตามล�ำดับ
		 3.1 ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย ด้านสั่งการ กับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง เท่ากับ 0.809, 0.744,
0.729 และ 0.723 ตามล�ำดับ ส่วนด้านสัง่ การกับด้านการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศ
การศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง เท่ากับ 0.682, 0.678 และ
0.652 ตามล�ำดับ
		 3.2 ภาวะผูน้ ำ� ตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมาย ด้านมุง่ ความส�ำเร็จ กับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพ
รวม มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีคา่ ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
เท่ากับ 0.756 ส่วนด้านมุ่งความส�ำเร็จ กับ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และ
ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง เท่ากับ 0.682, 0.678, 0.607, 0.613, 0.683 และ 0.651
ตามล�ำดับ
		 3.3 ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย ด้านมีส่วนร่วม กับการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวมและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง เท่ากับ 0.744 และ 0.709 ส่วนด้านมีส่วนร่วม กับ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้าน
การนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง เท่ากับ 0.664, 0.624, 0.647,
0.588 และ 0.628 ตามล�ำดับ
		 3.4 ภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 โดยมีคา่ ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง เท่ากับ
0.859, 0.765, 0.793, 0.732, 0.730, 0.719 และ 0.720 ตามล�ำดับ

การอภิปรายผล

จากการศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ ำ� ตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมายกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลของวิจัยน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากข้อค้นพบว่าภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายของบริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูสงั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้าน ล�ำดับแรก คือ ด้านสนับสนุน และล�ำดับสุดท้าย
คือ ด้านการมีสว่ นร่วม แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ความส�ำคัญกับ การสนับสนุนการท�ำงานของ
ครู โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงานของครู และมีปฏิสัมพันธ์ในการท�ำงานร่วมกันที่ดี เพื่อ
ให้ครูมีแรงจูงใจในการท�ำงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง ด้านความรู้ ความสามารถ
การจัดการเรียนการสอน ให้ครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากรทบทวนความรู้
ในโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ น�ำไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน ท�ำให้ครูมีแรงจูงใจและพัฒนาตนเองในการท�ำงานอยู่เสมอ
เช่น โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งการจัดการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น ในขณะที่ด้าน การมีส่วนร่วมแม้ระดับการปฏิบัติจะอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในกลยุทธ์ ข้อ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน้นของของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ซึ่งผลส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
การจัดด�ำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ เพื่อให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นต้น สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของ Hersey and Blanchard (1972 อ้างถึงใน
ทิวาภรณ์ มุทะจันทร์, 2553, น. 23) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้น�ำแบบ มุ่งความสัมพันธ์
ซึ่งผู้น�ำจะรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในการท�ำงาน ตลอดจน
การสนับสนุนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในด้านต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุวรรณา เทพประสิทธิ์ (2555, น. 88)
ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� แบบวิถที าง – เป้าหมายของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในอ�ำเภอคลองหลวง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าภาวะผู้น�ำ
ตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
วิจัยของยุพิน คงเพ็ชรศักดิ์ (2558, น. 111) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำกับการบริหารงาน

52 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.103 July - September 2018

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�ำในภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร
อินนะรา (2558, น. 104) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหาร งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพของแบบภาวะ
ผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง โดยภาพรวมมีภาวะ
ผู้น�ำผู้ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
2. จากข้อค้นพบที่ว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเห็นความส�ำคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึง่ ถือว่า
เป็นหัวใจหลักของการบริหารงานในโรงเรียน โดยล�ำดับแรกคือด้านการวัดผลและประเมินผล สะท้อนให้
เห็นว่า ผูบ้ ริหารได้มกี ารก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และ
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้เหมาะกับผูเ้ รียนและบริบทของโรงเรียนทีม่ คี วามหลากหลาย ช่วยให้ครูสามารถ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลได้อย่างเหมาะสม น�ำไปสูก่ ารประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถน�ำผลทีไ่ ด้จากการวัดผลและประเมินผลมาใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เห็นได้จากการจัดการเรียนซ่อมเสริม โครงการทบทวนความรูเ้ พือ่ ยกระดับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของโรงเรียนต่างๆ สอดคล้องกับจุดเน้นของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ข้อที่ 1 เรื่องพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ซึ่งการบริหารงานวิชาการที่ดีจะ
ช่วยให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ครูสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขนึ้ ตามล�ำดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเรวดี ซ้อนเพชร
(2556, น. 168) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่างานบริหารวิชาการในโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุพิน คงเพ็ชรศักดิ์ (2558, น. 107) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำกับการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต
3 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร อินนะรา
(2558, น. 104) ได้ศกึ ษาแบบภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร สระทองหน (2558, น. 52) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 พบว่าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. จากข้อค้นพบที่ว่าภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 โดยมีคา่ ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง แสดงให้
เห็นว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการของโรงเรียนโดยตรง
ซึ่งการบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นงานหลักที่เป็นหัวใจส�ำคัญของสถานศึกษา ถือเป็นงานที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก หากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�ำในการปฏิบัติงาน
ให้สัมพันธ์กับลักษณะงานและบริบทของการท�ำงาน ย่อมท�ำให้ครูในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจ และ
สามารถสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานแก่ครูในสถานศึกษาได้ เช่น การสนับสนุนครูให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ โดยจัดให้ครูอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การเสนอผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
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ก็จะเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้ครูกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองในการท�ำงานยิ่งขึ้น ส่งผลที่ดีต่อภาพรวมของ
องค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา เทพประสิทธิ์ (2555, น. 90) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�ำแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ�ำเภอคลองหลวง สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� แบบวิถี
ทาง – เป้าหมายของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ�ำเภอคลองหลวง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของยุพนิ คงเพ็ชรศักดิ์ (2558, น. 112) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� กับการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� กับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ ำ� ตามทฤษฎีวถิ ที าง – เป้าหมายกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากข้อค้นพบว่าภาวะผู้น�ำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายของบริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู ล�ำดับสุดท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ควรวางนโยบายที่สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
การด�ำเนินงานให้มากขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียน
ในขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานต่างๆ ให้มากขึ้น ให้ความส�ำคัญและกระตุ้นให้ครูได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยกระตุน้ ให้ครูได้รว่ มแสดงความเห็นในทีป่ ระชุม และกล่าวชืน่ ชมความคิดเห็น
ที่ได้รับการลงมติเห็นชอบ หรือการให้รางวัลแก่ผลงานที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นของครู
2. จากข้อค้นพบว่าการบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ล�ำดับ
สุดท้ายคือ ด้านการนิเทศการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริมและ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตลอดจนการติดตามการพัฒนาผลการนิเทศการศึกษา ในขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเป็นระบบมากขึ้น โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อช่วยพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนการติดตามการพัฒนาผลการนิเทศการศึกษาว่าเกิดผล
แก่สถานศึกษาในแง่มุมใด น�ำไปสู่การพัฒนาการนิเทศและการท�ำงานของครูต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดย
การจัดหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการท�ำงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตลอดจนงานบริหารวิชาการของสถานศึกษา
2. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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