ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
The Relationship between Administration Behaviours of School
Executives and the Effectiveness in Academic Administration in Schools
Under Mueang Nakhon Phanom Municipality
นิตยา เอกนิพนธ 1

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ
ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนใน 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จําแนกตามสถานภาพการดํารง
ตําแหนงและประสบการณในการทํางาน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 36 คน และครูผูสอน จํานวน 99 คน
ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.65 - 0.87 และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.98 และดานประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.58 - 0.88 และมีคาความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
และคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก 2)ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก 3)
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาล
เมื อ งนครพนม ไมแ ตกตา งกัน 4)ประสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงานวิช าการของโรงเรีย น ตามความคิด เห็น ของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ไมแตกตางกัน 5)พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่มี
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 6) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่มีประสบการณในการทํางาน
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 7) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 8) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมที่ตองหาแนวทางพัฒนา
ประกอบดวย ดานการติดตอสื่อสาร ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน ดานการตัดสินใจ ดานการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม สวนประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและดานการพัฒนาแหลงการ
เรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนวทางพัฒนาไวแลว

Abstract
The purposes of this research were to study and compare the relationship between administrative
behaviours of school administrators and effectiveness of the administration of academic affairs in schools
under Mueang Nakhon Phanom Municipality. Selected by stratified random sampling, samples of the study
which were classified by positions held and working experiences, consisted of 36 school administrators and
99 teachers in 6 schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality. Instrument used to collect data was a
set of questionnaires which included 2 parts – the first part’s questions of which discrimination power and
reliability were 0.65-0.87 and 0.98 respectively, were about the administrative behaviours of school
administrators; whereas those of the second part with the discrimination power of 0.58-0.88 and the reliability
of 0.99, were about the effectiveness of the administration of academic affairs. Statistics for data analysis
were the percentage, mean, standard deviation, t-test, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
The findings of the study revealed that : 1) Administrative behaviours of school administrators as
a whole were at the high level according to the opinions of school administrators and teachers in schools
under Mueang Nakhon Phanom Municipality. 2) Effectiveness of the administration of academic affairs as a
whole were at the high level according to the opinions of school administrators and teachers in schools under
Mueang Nakhon Phanom Municipality. 3) Administrative behaviours of school administrators in schools
under Mueang Nakhon Phanom Municipality were not different among the opinions of school administrators
and teachers. 4) Effectiveness of the administration of academic affairs in schools under Mueang Nakhon
Phanom Municipality were not different among the opinions of school administrators and teachers. 5)
Administrative behaviours of school administrators in schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality
were not different among the opinions of school administrators and teachers with different working
experiences. 6) Effectiveness of the administration of academic affairs in schools under Mueang Nakhon
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Phanom Municipality were not different among the opinions of school administrators and teachers with
different working experiences. 7)Administrative behaviours of school administrators and effectiveness of the
administration of academic affairs in schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality enjoyed a
statistically positive relationship at the significant level of .01. 8)Areas of Administrative behaviours of
school administrators under Mueang Nakhon Phanom Municipality that need to be developed were ability to
communicate, ability to interact with and influence on the others, ability to make decisions , ability to
supervise, and ability to set working and training standards; whereas students’ development activities and
learning resources development were areas of the effectiveness of the administration of academic affairs that
need to be improved. However, all guidelines for development were already suggested in the research.

บทนํา
การศึกษาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาบุคคล สังคมและประเทศชาติ การศึกษาที่ดี
จะชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โรงเรียนเปนหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติและนโยบายของรัฐ ถึงแมวาจะมีหนวยงานรับผิดชอบหลายระดับและหลายหนวยงาน แต
โรงเรียนหรือสถานศึกษาถือเปนหนวยงานที่สําคัญยิ่งเพราะเปนหนวยงานปฏิบัติการ โรงเรียนเปนองคการ
ใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องของการเรียนการสอนเปนหลัก เปาหมายสุดทายของโรงเรียน คือ การเรียนรูของ
นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใดๆ การสรางองคการแหง
การเรียนรูใหเกิดขึ้นกับโรงเรียนเปนสิ่งทาทายความรับผิดชอบของผูบริหารอยางมาก โดยสิ่งทาทายนั้นก็คือการ
พัฒนาทั้งในระดับตัวบุคคล กลุม และองคการ ซึ่งการพัฒนานี้ไมควรแยกออกจากกันเพราะทุกสวนตางชวย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาซึ่งกันและกัน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนทั้งนักสงเสริม นักทาทาย นัก
สรางสรรคและนักประสานเพื่อความกาวหนาของบุคคล กลุมและองคการ (Hoy. Miskel and Ubben. 2001 ;
อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ. 2548 : 5 - 6)
ผูบริหารถือวาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดและมีอิทธิพลตอบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหหนวยงาน
บรรลุความสําเร็จทั้งดานคุณภาพและดานปริมาณ ปจจัยแหงความสําเร็จของหนวยงานยอมขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ
ของผู บ ริ ห ารในการจู ง ใจให ผู ร ว มงานและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งให ค วามร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ (สมบัติ บุญประคม. 2544 : 37) ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน
จะตองใชความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรีย นเปนฐาน นอกจากนี้พฤติ กรรมการบริหารของผูบริหารยังมีผลตอทัศนคติของครูแ ละบุคลากรใน
โรงเรียน เพราะถาบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมของผูบริหาร ก็หมายความวา ครูและบุคลากรมีความ
ศรัทธาตอผูบริหาร กอใหเกิดความเต็มใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานชวยใหเกิดประสิทธิผลที่ดี ในทาง
ตรงขาม ถาผูบริหารมีคุณลักษณะที่ไมตรงกับความตองการของบุคลากร ขวัญและกําลังใจของบุคลากรก็จะขาด
หายไป อาจทําใหหนวยงานนั้นลมเหลวได ดังนั้นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จในการ
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พัฒ นาคุ ณ ภาพครู ได นั้น ยอ มตอ งการผู บ ริห ารที่ มี คุณ ภาพ มี ทั ก ษะที่เ หมาะสมในกระบวนการบริ ห ารจั ด
การศึกษาที่ดี มีความกลาหาญในการตัดสินใจทั้งรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาเปน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุงเนนใหมีการปฏิรูปการบริหารและจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหมีเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีอิสระในการบริหารจัดการ
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดย
เฉพาะงานวิชาการเปนงานหลักที่ตองเอาใจใสอยางจริงจัง เพราะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดีมีความสามารถและ
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การบริหารใหมีประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายไดนั้นขึ้นอยู
กับผูบังคับบัญชาเปนสําคัญ ผูนํานั้นถือไดวาเปนหลักชัยของหนวยงานและเปนดวงประทีปของผูปฏิบัติหรือ
ผูใตบังคับบัญชา ดวยความสําคัญดังกลาวแสดงใหเห็นวาบทบาทของผูบริหารที่สังคมคาดหวังนั้น ตองมีความ
สามารถและมีศักยภาพในอันที่จะบริหารจัดการภาระงานตางๆ ภายในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว เปนผูมีทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการและคงไวซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคูกับความรู ดังที่ พนัส หันนาคินทร (2542 : 5) กลาววา “ในการดําเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
จํ า เป น ต อ งมี ผู บ ริ ห ารคอยดู แ ลให ง านขั บ เคลื่ อ นไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษานั้ น อยู ที่ ค วามสามารถในการสร า งยุ ท ธศาสตร บ ริ ห ารงานให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการบริหารงานดวยความรวดเร็ว เรียบรอย สามารถใช
ประโยชนจากบุคลากรและปจจัยในการจัดกิจกรรมที่มีอยูไดอยางสูงสุด โดยผลผลิตที่ออกมาคือนักเรียนตอง
เปนคนดี คนเกงและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ”
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบริหารมีสวนสําคัญตอ
ความสํา เร็จ หรือ ประสิท ธิ ผ ลการบริ หารงานของโรงเรี ย น แตพ ฤติก รรมการบริ ห ารแบบใดที่จ ะสงผลให
โรงเรียนมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสูงที่สุดยังไมสามารถยืนยันไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารและพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
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3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
8. เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและยกระดั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. สถานภาพการดํารง
ตําแหนง
1.1 ผูบริหาร
1.2 ครูผูสอน
2. ประสบการณในการทํางาน
2.1 ไมเกิน 10 ป
2.2 มากกวา 10 ป

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
1. การเปนผูนํา
2. การจูงใจ
3. การติดตอสื่อสาร
4. การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน
5. การตัดสินใจ
6. การกําหนดเปาหมาย
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
3. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
4. การผลิตการใชการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
5. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู

แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม ประจําปการศึกษา 2552 จาก 6 โรงเรียน จํานวน 195 คน ซึ่งจําแนกเปน ผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 36 คน ครูผูสอน จํานวน 159 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม ปการศึกษา 2552 ใน 6 โรงเรียน จํานวน 135 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยใชสถานภาพเปนชั้น (Strata)
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพและข อ มู ล ส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถามเป น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการบริห ารของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น มี คา อํา นาจจํ าแนก
ระหวาง 0.65 - 0.87 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98
ตอนที่ 3 สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.58 - 0.88 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.99
3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
3.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และรอยละ
(Percentage) วิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
3.2.1 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 107)
3.2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 96)
3.3 สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม ใชการวิเคราะหคาที (t-test) ชนิดกลุม
ตัวอยางเปนอิสระจากกัน (Independent Samples) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม กรณีมีสถานภาพและประสบการณ
แตกตางกัน
3.4 ใชคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
3.5 แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและยกระดับ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งนครพนม นํ า ผลการวิ จั ย
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม มารางแนวทางการพัฒนาและเสนอผูเชี่ยวชาญ 10 คน เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา
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สรุปผลการวิจยั
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก
3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ไมแตกตางกัน
4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ไมแตกตางกัน
5. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกัน
6. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกัน
7. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่ตองหาแนวทางพัฒนา
ประกอบด ว ย ด า นการติ ด ต อ สื่ อ สารด า นการปฏิ สั ม พั น ธ แ ละการมี อิ ท ธิ พ ลต อ กั น ด า นการตั ด สิ น ใจ
ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม สวนประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ตองหาแนวทางพัฒนา ประกอบดวย ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
และดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย
1. สมมติฐานขอที่ 1 ที่วา“พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน
ทั้งนี้เนื่อ งมาจาก ผูบริ หารใชความรู ความสามารถในการพั ฒนางานตางๆผูบ ริห ารใช เปาหมายสู งสุดของ
โรงเรียนเปนพลังจูงใจครู ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการดําเนินงานดวยวิธีการสื่อสารสองทาง
ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน ผูบริหารประเมินประสิทธิภาพของครูโดยนํา
ขอมูลการประเมินของหลายฝายมาพิจารณา เพื่อใหการปฏิบัติงานของครูบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน
ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง จึงทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พันธเทพ ใจคํา (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะ
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ผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการจูงใจ ดาน
การเปนผูนํา ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม ดานการตัดสินใจ ดานการติดตอสื่อสารและดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน
2. สมมติฐานขอที่ 2 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก” ผลการที่วิจัยสนับสนุน
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเงื่อนไขของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2545) ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความตื่นตัวและมีการเขารับ
การอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานดานการบริหารงานวิชาการ ทําใหผูบริหารและครูผูสอนมีทักษะในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น มีมนุษยสัมพันธ มีการประสานงานกับชุมชนและมีการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกฝาย มีการระดมสรรพกําลังในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนความสามารถในการปรับเปลี่ยนใน
การใชนวัตกรรมในการพัฒนาเรงทําผลงาน จึงทําใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
อัครพงศ เทพิน (2548 : 156-157) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
กับประสิทธิผลการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต
2 พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก วิจลน
โกษาแสง (2548 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกั บ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรีย น
ประถมศึกษา ตามการรับ รูของผูบ ริห ารและครูผูสอนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลอ งกับ
นาครินทร คํารัศมี (2549 :บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัยกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก และ
ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2549 :บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ดานการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูและดานการผลิต การใช การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
3. สมมติฐานขอที่ 3 ที่วา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดเนนใหการบริหารการศึกษาตั้งแต
ระดับชาติจนถึงระดับโรงเรียนเปนการบริหารโดยคณะบุคคล ที่มาจากหลายฝายในสังคม และเนนใหทุกภาค
สวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังที่กําหนดไวในมาตรา 8 (2) ดังนั้นผูบริหารไมวาจะเปนระดับใด
ก็ตาม จึงตองมุงเนนการบริหารงานโรงเรียนแบบมีสวนรวม ทําใหทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนไดมีสวน
รวมในการบริหารจัดการโรงเรียนเปรียบเหมือนตนเองเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยให
การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิผล ดังนั้น ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม จึงไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พันธเทพ ใจคํา (2546:บทคัดยอ)ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ไมแตกตางกัน
4. สมมติฐานขอที่ 4 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหครอบคลุมสาระตามหลักลําดับความสําคัญ ทําใหทุกคนมีความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา การปฏิบัติรูปครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารจัด การ การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา การระดมทรัพยากรและการลงทุ น เพื่ อ
การศึกษา มีการจัดการศึกษาใหตอบสนองกันระหวางหลักสูตรของสถานศึกษากับความตองการของบุคคลใน
ชุมชนหรือสังคม เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะดานการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน จึงทําใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ วิจลน
โกษาแสง (2548:บทคัดย อ ) ไดทําการวิจั ยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรีย น
ประถมศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกันและสอดคลองกับ อนันต กตารัตน
(2545:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงใหสูงขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน
5. สมมติฐานขอที่ 4 ที่วา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน แตกตางกัน”
ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทั้งผูบริหารและครูผูสอนสามารถผสานความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในบริหารงานภายในโรงเรียน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ผูบริหารมีมนุษย
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สัมพันธที่ดี ไมวางตัวเปนผูบังคับบัญชาแตวางตัวเหมือนเพื่อนรวมงาน เพื่อไมใหเกิดชองวาง ทําใหผูบริหาร
และครูผูสอนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงทําใหผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางาน
มากและมีประสบการณในการทํางานนอยมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เพราะตางก็ไดมองเห็นแนวทางในการ
บริหารงานโรงเรียนวาผูบริหารและครูผูสอนไดมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนอยางเทาเทียมกันและทุก
คนไดรับการปฏิบัติจากผูบริหารอยางดี ทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พันธเทพ ใจคํา (2546 : บทคัดยอ)ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน ไมแตกตางกัน
6. สมมติ ฐ านข อ ที่ 4 ที่ ว า “ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด เทศบาล
เมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูผูสอนไดทํางานรวมกัน
มาโดยตลอดทําใหมองเห็นผลสําเร็จของงานไปในทางเดียวกัน ผูบริหารมีความรูความสามารถ มีความเปนผูนํา
ประกอบกับในปจจุบันทุกหนวยงานไดใชแผนกลยุทธในรูปแบบของธรรมนูญโรงเรียนมาเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ ซึ่งเปนการวางแผนปองกันปญหาและกําหนดรูปแบบตลอดจนยุทธวิธีที่จะนําองคการไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งที่ดีในดานการบริหารงานแบบมีสวนรวม จึงทําใหผูบริหารและ
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน แตก็มองเห็นผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด จึงมีมุมมองใน
เรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนันต กตารัตน (2545 : บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและ
ครู ผู ส อนที่ มี ป ระสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา โดยรวมไมแตกตางกันและสอดคลองกับ วิจลน โกษาแสง (2548 : บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความสั ม พั น ธร ะหว า งภาวะผูนํ าของผู บ ริห ารโรงเรีย นกับ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นสั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน
ที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
7. สมมติฐานขอที่ 5 ที่วา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก” ผลการวิจัยไมสนับสนุน
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เงื่อนไขของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2545) ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก (กรมวิชาการ. 2545 : 4-6) ดังนั้นจึงทําใหผูบริหารและครูผูสอนมีความตื่นตัว
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พยายามพั ฒ นาตั ว เองโดยเข า รั บ การอบรม ประชุ ม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง านในด า นการบริ ห ารจั ด การ ทํ า ให
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก สงเสริมใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกดานจนกลายเปนองคการแหงการเรียนรู พฤติกรรมการบริหาร
สงผลใหผูบริหารเปนผูที่มีวิสัยทัศนและมองการณไกล ดังนั้นจึงทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความ สัมพันธกัน
เชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พันธเทพ ใจคํา(2546 : บทคัดยอ)ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกันในทางบวกและสอดคลองกับ ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2549 :
บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรีย น สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริห ารงานของ
ผูบริหาร มีความสัมพันธทางการบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู ส อนสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งนครพนมอยู ใ นระดั บ มากแสดงให เ ห็ น ว า
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม สงผลตอความพอใจของทุกฝาย ทํา
ใหโรงเรียนมีประสิทธิผลตามมุงหวังไว ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการได
1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก ดังนั้น สถานศึกษาควรรักษา
ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหอยูในมาตรฐานนี้ตลอดไป
1.3 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ไมแตกตางกัน และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไม
แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมเปนที่
ยอมรั บ ของทุ ก คน ไม ว า จะเป น ผู บ ริ ห ารด ว ยกั น เองและครู ผู ส อน โดยมี ก ารยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูรวมงาน มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูรวมงานไมวาจะมีประสบการณมากหรือนอยมีสิทธิ์
ในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ผูบริหารสังกัด
เทศบาลเมืองนครพนม ควรเผยแพรเทคนิคในการบริหารงานแกผูบริหารในสถาบันอื่น เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการตอไป
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1.4 จากผลการวิจัยที่พบวาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
นครพนมตามความคิด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผูส อนไม แ ตกต า งกัน และระดับ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการ
ทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองนครพนม เปนที่นาพอใจทําใหผูรวมงานพอใจมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ควรรักษาระดับ
ประสิทธิผลเชนนี้ตลอดไป
1.5 จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก แสดงใหเห็นวา ถาพฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดีก็ยอมสงผลใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดี
ตามไปดวย ดังนั้นผูบริหารควรรักษาระดับพฤติกรรมนี้ไวและหาทางทําใหพฤติกรรมการบริหารงานสูงยิ่งขึ้น
อีก เพื่อใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เชน วัฒนธรรมองคการ องคการ
แหงการเรียนรู เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สถาบันอื่นหรือพื้นที่อื่น
2.4 ควรแสวงหาเครื่องมือหรือสื่อที่สามารถเพิ่มพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เชนโปรแกรมสําเร็จรูป เปนตน
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