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บทคัดยอ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหก ารยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของผูเรียนในระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น นโยบายที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญ อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน พบวา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนของผูเรียนโดยรวมในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ยังอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ
พบวา อยูในระดับปานกลางเทานั้น การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
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สมุทรปราการ และ 2) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู นํา ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของ
ครูผูสอน และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ จํานวน 260 คน ซึ่งไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถาม และวิเคราะหขอ มูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเ คราะหแบบจําลองสมการเชิง
โครงสราง ผลการวิจัยพบวา 1) ในภาพรวม ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของ
ครูผูสอน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูใ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของ
ครูผูสอน และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู เ รี ย นอยู ใ นระดั บ ปานกลาง และ 2) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของ
ครูผูสอน และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามีอิทธิพลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู เ รี ย นอย า งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัย นี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการยกระดับ
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
สมุทรปราการ ตลอดจนเขตการศึกษาอื่น ๆ โดยงานวิจัยนี้พบวา ปจจัยสําคัญในการชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ไดแก การที่ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูผู สอนไดพัฒนาเพิ่มพูนความรู
อยางตอ เนื่อ ง การที่ครูผู ส อนมีคุณ วุฒิก ารศึ ก ษาที่ตรงกับ วิชาที่ส อน และการที่ ห นวยงานในชุม ชน
สนับสนุนใหใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนสื่อใน
คําสําคัญ: ปจจัยในการบริหาร การบริหารสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The Ministry of Education regards the improvement of the academic achievement
of primary school students as a policy that schools should set as high priority. However, it
is now known that the overall academic achievement of primary school students in the
Samutprakarn Primary Educational Service Area has not been insufficiently satisfied when
compared with schools in other educational service areas, where student academic
achievement has only been at a moderate level. The objectives of this research
were: 1) to investigate the level of school administrators instructional leadership, teacher
quality, community participation in education management, and student academic
achievement, at the primary school level, in the Samutprakarn Prmary Educational Service
Area; and 2) to study the influence of school administrators instructional leadership,
teacher quality, and community participation in education management on the academic
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achievement of primary school students. This research was a quantitative research. The
research sample consisted of 260 school administrators, primary school teachers, and
school committee members in the Samutprakarn Primary Educational Service Area,
obtained by multi-stage sampling. The data were collected with the use of a
questionnaire and analyzed with descriptive statistics and a structural equation model.
Research findings indicated that: 1) overall, the school administrators instructional
leadership, teacher quality, community participation in education management, and the
academic achievement of students were rated at a high level, while considering each
factor, the school administrators instructional leadership, teacher quality, community
participation in education management were rated at a high level, but the academic
achievement of students was rated at a moderate level; 2) school administration
instructional leadership, teacher quality, and community participation in education
management had a direct influence on the academic achievement of the students with
the statistical significance of .01. These findings can lead to as the development of
improved guidelines to enhance the academic achievement of primary school students in,
and outside, of the Samutprakarn Primary Educational Service Area. It is suggested that the
major factors that are important in enhancing student academic achievement include the
support of teachers in continual improvement by school administrators, that teachers
should have an academic background in the subjects that they teach, and, that
community organizations support the use of local resources such as learning media.
Keywords: Administrative factors, School administration, Learning achievement
บทนํา
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมในยุคโลกาภิวัตน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปน
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐตองเปนผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมี
ลักษณะอันพึงประสงคทั้งในฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เปนรากฐานที่พอเพียงสํา หรับ
การใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้ ง เพื่ อ การพั ฒ นาหน า ที่ ก ารงานคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว
เพื่อสรางรากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประเทศ
ที่ ยั่ ง ยื น ในอนาคต (แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ทั้งนี้ผูที่มีบทบาทสําคัญคือผูบริหารสถานศึกษาและความรวมมือของ
ชุ ม ชนที่ ส ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนจึงตองเนนใหมีปจจัยภาวะผูนําดานวิชาการเพื่อตอบสนอง

132 วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความตองการในดานคุณภาพของการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 113)
กลาววาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพที่จ ะบริหารสถานศึกษาที่ดีไปสูเ ปาหมายนั้นตอ งเปนผูมีความรู
ความสามารถ การกําหนดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการไดมาตรฐานสูง ยอมสงผลตอ
การปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ปจจัยสําคัญ ที่จะนําไปสูการพัฒ นาผูเรียนใหมีคุณภาพทางการศึก ษาและมี
ผลสัมฤทธิ์ ภาวะผูนําเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญยิ่งตอผูบริหารสถานศึกษาที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ
นอกจากนี้ผูที่มีสวนเปนกําลังและเปนผูมีบทบาทหนาที่สําคัญทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับ
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คล พลเมือ งใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการคือ ครู
เพราะครูมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลอง
ตามสภาพปญญาและความตองการของสังคมและชุมชน โดยครูตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่กระตุนใหผูเรียนและไดฝกทักษะการคิด การจัดการการประยุกตใช
ความรูปองกันแกไขปญหาตามสถานการณและปลูกฝงคานิยมที่ดีงามใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรักการเรียนรู
อยางตอเนื่องในแตละดาน อีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีคุณภาพนั้น คือ
การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษา เพราะการรวมมือ กับ ชุม ชุม (Collaboration with
Community) เปนการเชื่อมโยงชุมชนใหมาชวยเหลือสถานศึกษาและผูเรียนหรือเชื่อมโยงสถานศึกษาให
ไปช ว ยเหลื อ ชุมชน (Epstein et al., 1997) เพราะปจจุบันการทํางานแบบคนเดียว (One man show)
ไมคอยไดผลแลว ดังนั้นแผนพัฒนาฉบับที่ 11 จึงมุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญ กับ การนําหลัก คิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสราง
ศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกใน
ศีลธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอม
ในสังคม สนับสนุนสงเสริมสถาบันทางสังคมใหแข็งแกรง และเอื้อตอการพัฒนาคน
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนสงผลตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผูเรียนเปนอยางมาก
การพัฒนาคุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษา เปนหัวใจสําคัญของกระบวนการบริหาร
เพราะสถานศึกษาเปนแหลงพัฒนาคน ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งในองคกร ดังนั้นปญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนสําคัญมาก ในการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนั้น ตองอาศัย
หลักสําคัญการบริหารคุณภาพที่มุงเนนคุณภาพ ทั้งดานการผลิต (Output) คือกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน (Process) และป จ จั ย (Input) (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1,
2553) ซึ่ง การที่จ ะทําใหผลผลิตดานผูเ รียนเปนไปตามขอกําหนดดังกล าวเปนที่พึง พอใจของผูเ รียน
ผูปกครองนักเรียน ชุมชนและสังคมได ตองมีกระบวนการที่ดีที่เกิดจากความรวมมือของผูบริหารสถานศึกษา
ครู และชุมชน
สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเปนที่วิตกกังวลของผูบริหารหลายฝาย
เพราะอยูในระดับ “ปานกลาง” (สํานั ก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1, 2553)
ที่ตองการใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น สงผลถึงการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนในป 2558 นี้แตการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําเปนตองมีสวนประกอบตาง ๆ
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เริ่มจากที่มาของปญหา ซึ่งตองมีการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาและเกี่ยวของ ผูวิจัยคาดวากระบวนการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ตองประกอบดวยคุณลักษณะที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา
และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูผูสอน ความรวมมือรวมใจของ
ครูผูสอน และในการรวมมือ ของชุมชนในการจัดการศึกษา ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรเหลานั้น
วามีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหรือไมอยางไร และมีความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่
กลาวมาขางตน
การทํา วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผูวิจัยสามารถตอบคําถามในงานวิจัยไดวา (1) ผูบริหารสถานศึกษาควรมี
ภาวะผู นํา อยู ใ นระดั บ ใดและมีพฤติกรรมทางการบริหารอยางไร ครูผูสอนและชุมชนจะมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาไดมากนอยเพียงใด (2) การมีภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาและคุณลักษณะที่ ตองการของครูผูสอน การใหความรวมมือของครูผูสอนกับ
ผูบริหารสถานศึกษา และการรวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหรือไม และมีความแตกตางเหลื่อมล้ํากันอยางไร เพื่อเปนการตอบคําถามปญหาการวิจัยในปญหา
เหลานี้ จึงตองมีการทําการศึกษาวิจัยถาปญหาวิจัยมีขอมูลและมีความเปนจริง จะไดทราบถึงสาเหตุที่มา
ของปญหาที่แทจริงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน วามีปญหาสืบเนื่องมาจากสาเหตุใดอะไร ที่ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของผู เ รี ย นยั ง อยู ในระดับที่ยังตองแกไขใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน จึงหาวิธีแกเหตุ
แหงปญหานั้นได เพื่อชวยใหผูเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นในลําดับตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาระดับของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน การมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ
2. ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู นํา ทางวิ ช าการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน
และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประกอบด ว ย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน
ประกอบดวย ผู แ ทนผู ป กครองนั ก เรี ย น ผู แ ทนองค ก รชุ ม ชน (พระภิกษุ กํานัน หรือผูใหญบาน)
ผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (เทศบาล หรือ อบต.) และผูแทนศิษยเกา รวมทั้งสิ้น 1,389 คน
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากเกณฑ 20 เทาของตัวแปรสังเกต ไดกลุมตัวอยางจํานวน 260 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
ผูบริหารสถานศึกษา ชุดที่ 2 แบบสอบถามครูผูสอน และชุดที่ 3 แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล โดยการขอใหผูอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มีหนังสือถึงสถานศึกษาเปาหมาย
ตามหนังสือโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่ อ ขอความร ว มมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล เพื่อการวิจัยฯ โดยการขออนุมัติจากผูอํานวยการสถานศึกษา
รวม 4 สถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดมอบแบบสอบถามใหดวยตัวเองทุกสถานศึกษา พรอมอธิบายแบบสอบถามและ
วั ต ถุ ป ระสงค การวิจัย โดยใช เ วลาในการติ ด ตามแบบสอบถามกลั บ คื น ภายในระยะเวลา 2 เดือน
แบบสอบถามที่ไดก ลับ มาสวนใหญผูอํานวยการสถานศึก ษาของแตละสถานศึกษาเปนผูติดตามและ
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รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนให หลังตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว ผูวิจัยก็นําขอมูลที่
ไดมาทั้งหมดไปใชในการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ผูวิจัยใชเพื่ออธิบายคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม
ที่ศึกษา เพื่ออธิบายปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะห ผู วิ จั ย ใช เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ เ คราะห แบบจําลองสมการโครงสราง
(Structural equation model, SEM) โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห เสนทางความสัมพันธ (Linear structure
relationship, LISREL) ซึ่งการวิเคราะหโดยการนําตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ
มาทดสอบตามกรอบแนวความคิดดวยการวิเคราะหหาคาทางสถิติและคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตาง ๆ
ผลการวิจัย
1. ระดับของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน การมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ ภาพรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณา
เปนรายดาน พบวา 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในดานภาวะผูนําทางวิชาการมีคา
มากที่สุด มี ค า เฉลี่ ย เทากับ 3.97 รองลงมาคือ ด า นภาวะผู นํา การเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78
และดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ตามลําดับ 2) คุณภาพของครูผูสอนในดานการศึกษา
มีคามากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 รองลงมาคือ ดานประสบการณทางการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89
และด า นอายุ มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.66 ตามลําดับ 3) การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจัดการศึกษา
ในดานการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา มีคามากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 รองลงมาคือ ดานการสนับสนุน
งบประมาณและการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และดานการบริหารจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54
ตามลําดับ และ 4) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นในดานวิชาภาษาไทย มีคามากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.96 รองลงมาคือ ด า นวิ ช าคณิ ต ศาสตร มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.93 และดานวิชาภาษาอังกฤษ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ตามลําดับ
2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน และการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจั ด การศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .01 โดยภาวะผู นํา ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามสํา คั ญ มากที่ สุ ด คือ
ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม รองลงมาคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ
นอกจากนีภ้ าวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางออมที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนผานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาและคุณภาพของครูผูสอน รวมถึงภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงกับคุณภาพของครูผูสอน

136 วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อภิปรายผล
1. ระดับของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน การมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Johnson (1991) พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีผลใหครูมีสวนรวม
และใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ก็พบวาภาวะผูนํา
แบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษามีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูทําการสอนดวย
2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูสอน และการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษามีอิทธิพลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ
สําเริง บุญเรืองรัตน (2539) พบวาการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของครู มี ค วามสั ม พั น ธ ทางบวกกับ
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