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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืจาก 

อาจารย์ ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียร์ธัญญกรณ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ

กรุณาเอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืตรวจสอบ  

และปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี ผู้วิจัยรู้สกึ

ซาบซึง้ ในความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร รองศาสตราจารย์  

ดร.สายันต์ บุญใบ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ดร.สมพร หลิมเจริญ  

นายวัชรพงษ์ ภูยางสมิ นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล  

นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ดร.อนุสรา พิพทิธภัณฑ์ นางมณฑา ชมชายผล นางอรพิน  

พลราชม และนายไมตร ีเภาโพธิ์ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย ตลอดจน

เป็นผู้เช่ียวชาญในการเสนอ แนวทางการพัฒนางานวิจัยครั้งนีใ้ห้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

 ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรูใ้นหลักการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การ 

สนับสนุนและเป็นกำลังใจใหก้ับผูว้ิจัย  

 ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาตอบ 

แบบสอบถามเพื่อการวจิัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  

 และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา 

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา รุ่นที่ 21 ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลอื     

ในทุก ๆ ดา้น ทั้งคอยให้กำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา คุณประโยชน์อันพึงมจีากการทำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบเป็นกตัญญุตาแด่ บิดา มารดา และบูรพาจารย์  

ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตน และบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบัน 

 
        เนติ์ มโนปัญญา 



II 

ชื่อเรื่อง    ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
    การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 
    การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
ผู้วิจัย    เนติ์ มโนปัญญา 
กรรมการที่ปรกึษา ดร. สุมัทนา หาญสุริย์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ 
ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 
สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่พิมพ์    2565 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์  
หาอำนาจพยากรณ์ และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
และครูผูส้อน การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สกลนคร เขต 1  ปีการศกึษา 2564 จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน 
110 คน และครูผู้สอน 280 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and 
Morgan และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช ้ได้แก่ แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ 
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .223 - .900 
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .926 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .239 - .833 มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .940สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและประสิทธิผล 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

  3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy= .528). 

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ดา้นการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการ

เรียนรู้ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีอำนาจพยากรณ์ รอ้ยละ 41.10 และ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ ± .31995 

  6. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้ ได้แก่ ผูบ้ริหารควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์

ของโรงเรียนให้ชัดเจน 2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ได้แก่ ผู้บริหารพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้ครูรูแ้ละเข้าใจหลักสูตรสถานศกึษา  

3) ดา้นการพัฒนาคุณภาพครู ได้แก่ มกีารพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ 4) ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมให้มกีารสร้างบรรยากาศ

การเรียนรูใ้นโรงเรยีนใหเ้หมาะสมและปลอดภัย 

คำสำคัญ: ภาวะผูน้ำทางวิชาการ  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this correlational research were to examine, compare, 

determine the relationship, identify the predictive power, and establish guidelines for 

developing instructional leadership of school administrators affecting the effectiveness 

of academic affairs administration of schools under Sakon Nakhon Primary Educational 

Service Area Office 1. The sample group, obtained through multi-stage random 

sampling, consisted of 110 school administrators and 280 teachers working in schools 

under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 in the academic year 

2021, yielding a total of 390 participants. The Krejcie and Morgan table was also 

applied for determining the sample size. The tools for data collection were interview 

forms and a set of questionnaires on instructional leadership with the discriminative 

power ranging from .223 to .900 and the reliability of .926, and the effectiveness of 

academic affairs administration of schools with the discriminative power ranging 

from .239 to .833 and the reliability of .940. Statistics for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for Independence Samples, 

One-Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise 

multiple regression analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The instructional leaderships of school administrators and the 

effectiveness of academic affairs administration of schools were overall at a high level. 
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  2. The comparison results revealed that the overall instructional 

leadership of school administrators, as perceived by participants, classified by 

positions, school sizes, and work experience, showed differences at the .01 level of 

significance.   

  3. The comparison results revealed that the overall effectiveness of 

academic affairs administration of schools as perceived by participants, classified by 

positions, school sizes, and work experience, showed differences at the .01 level of 

significance.  

  4. The instructional leadership of school administrators and the  

effectiveness of academic affairs administration of schools had a positive relationship at 

the .01 level of significance with a high level (rxy= .528). 

  5. The instructional leadership consisting of curriculum administrative 

management and instructional management, teacher quality development, creating a 

conducive learning environment, and the establishment of visions, goals, and learning 

missions could predict the effectiveness of academic affairs administration of schools 

under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 with the predictive 

power of 41.1 percent and the standard error of estimate of ± .31995.   

  6. The proposed guidelines for developing instructional leadership 

affecting the effectiveness of academic affairs administration of schools under Sakon 

Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 consisted of four aspects:                         

1) Establishment of Visions, Goals, and Learning Missions. School administrators should 

set clear plans on visions, goals, and learning missions; 2) Curriculum Administrative 

Management and Instructional Management. School administrators should develop 

school curriculum according to the Basic Education Core Curriculum and ensure that 

teachers obtain knowledge and develop an understanding of the school curriculum;  

3) Teacher Quality Development. School administrators should provide continuous self-

development for teachers, and 4) Creating a Conducive Learning Environment. School 

administrators should create a school environment that is safe, appropriate, and 

conducive to learning. 

Keywords:  Instructional Leadership, Effectiveness of Academic Affairs Administration 
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120 

23  เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

   ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  ............................................................... 

 

 

 

122 

24  เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

   ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาด 

   โรงเรียน  .............................................................................................. 
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XIII 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

25  เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

   ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาด 

   โรงเรียนเป็นรายคู่  ............................................................................... 

 

 

 

125 

26  เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

   ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ............................................................ 

 

 

 

128 

27  เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

   ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่  ………………………………............... 

 

 

 

129 

28  เปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

   เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  ............................................................... 

 

 

 

132 

29  เปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

   โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

   เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   ขนาดโรงเรยีน  …………………………………………………………………………………….…. 

 

 

 

134 

30  เปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

   เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   ขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่  ....................................................................... 

 

 

 

136 

    

    



XIV 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

31  เปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

   เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  …………………………………………………………….. 

 

 

 

138 

32  เปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

   เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่  …………………………………………..…. 

 

 

 

140 

33  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

   กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

   พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จากตัวแปรทั้งหมด  .......... 

 

 

143 

34  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน  

   ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y)   

 

 

145 

35  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร 

   สถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต 

   พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y1)  .................................. 

 

 

 

146 

36  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงาน 

   วิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

   เขต 1 (Y2)  ………………………………………………………………………………………………. 
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XV 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

37  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมนิผลของโรงเรียน 

   ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (Y3)  …. 

 

 

 

148 

38  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

   คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

   เขต 1 (Y4)  …………………………………………………………….………………………………… 

 

 

 

 

149 

39  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร          

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว 

   และการนิเทศการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y5)  ………………….…………………….. 

 

 

 

150 

40  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร  

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบ 

   การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  

  ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y6) .. 

 

 

 

151  

41  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการสร้างความ 

   เข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y7)  ........................................................ 

 

 

 

153 

42  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสอื  

   แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริม 

   ให้มีแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y8)  …………………………………………………………. 
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XVI 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

43  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

   กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต 

   พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ……………………………………………. 

 

 

156 

44  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียนที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   โดยรวมของโรงเรียน (Y)  ……………………………………………………………………….. 

 

 

159 

45  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียนมีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

   ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

   ของโรงเรียน (Y1)  ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

160 

46  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียน ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ 

   เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน (Y2)  …………………………………………… 

 

 

 

161 

47  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียนที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

   ด้านการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด 

   และประเมินผลของโรงเรียน (Y3)  ………………………………………………………….. 

 

 

 

162 

48  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

    โรงเรียนที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาและส่งเสริม 

   แหล่งเรยีนรู้ที่มีคุณภาพของโรงเรียน (Y4)  …………………………………………….. 

 

 

 

164 

49  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียนที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

   ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศกึษาของโรงเรียน (Y5)  …………………. 
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XVII 

  บัญชีตาราง (ต่อ)  

ตาราง 
 
หน้า 

50  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   โรงเรียนที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

   ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

   ของโรงเรียน (Y6)  ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

166 

51  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียนที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

   ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียน (Y7)  ……………………. 

 

 

167 

52  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียนที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

   ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

   ทางการศึกษาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน โดยรวม (Y8)  … 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดใหเ้พื่อพัฒนา  

คนไทยทุกช่วงวัยใหม้ีความเจรญิงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญ  

ในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวติ 

ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะนำไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคม 

และประเทศชาติที่ตอ้งพัฒนาให้เจรญิก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลาง 

กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ 

ด้านการศกึษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการ 

ศกึษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิน้สุดลง กระทรวงศกึษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภา 

การศกึษาจึงได้จัดทำแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ขึน้ เพื่อวางกรอบ 

เป้าหมายและทิศทางการจัดการศกึษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศกึษาให้คนไทยทุกคน 

สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศกึษาที่มคีุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มสีมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้อง  

กับความตอ้งการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการ  

การศกึษาแห่งชาติ, 2560, คำนำ) 

 ผูบ้ริหารจำเป็นต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสถานศกึษา

โดยเฉพาะเกี่ยวกับขอบข่ายและภารกิจการบริหาร และจัดการสถานศกึษาได้กำหนด

ขอบข่าย ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศกึษาจึงตอ้งมบีทบาทสำคัญ ในฐานะหัวหนา้หน่วยงาน 

ที่ใกล้ชิดกับครูและผูเ้รียนมากที่สุด ผู้บริหารสถานศกึษานอกจากจะต้อง เป็นผูม้ีวิสัยทัศน์

คุณธรรม จรยิธรรม มีทักษะในการบริหารแลว้จำเป็นต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ  

การที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะได้รับความร่วมมอืนั้นจะต้องแสดงบทบาท และพฤติกรรม 

ที่เหมาะสม คอื มีภาวะผูน้ำทางวิชาการ ในการรวมพลังครูเพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรม 

 



2 

การเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยผู้บริหารจะต้อง

สามารถทำงานร่วมกับครู กระตุน้ครู ใหค้ำแนะนำครู และประสานงานให้ครูร่วมมอืกัน

ด้วยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพจึงจะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553, หนา้ 13) 

 ภาวะผูน้ําทางวิชาการเป็นการบริหารจัดการของผูบ้ริหารในสถานศกึษาในการ

ชีน้ํา ส่งเสริม สนับสนุนและโน้มนา้ว จูงใจในการพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 

กำหนดภารกิจของโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

และการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 

(บุญพา พรหมณะ, 2559, หนา้, 30) และภาวะผูน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นสิ่งที่สามารถ

พัฒนาได้ในตัวบุคคล มีหลักการพืน้ฐานอยู่สามอย่าง คือ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าทำ 

สิ่งใหม่ ๆ และมีทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวใจบุคคลอื่น หากผู้นำในองค์การใด มีภาวะ

ผูน้ำก็จะสามารถทำให้องค์การนัน้ประสบความสำเร็จสูงเพราะบุคลากรที่มภีาวะผูน้ำนั้น

สามารถทำให้สมาชิกทุกคนเกิดการร่วมมอืร่วมใจ พึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

จงึประสบผลสำเร็จ (พพิัฒนพงษ์ วิเศษ, 2561, หนา้ 22) ไชยา ภาวะบุตร, (2560,  

หนา้ 23) กล่าวถึง องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ประกอบด้วย 5 ดา้น ดังนี ้1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน  

2) การบริหารหลักสูตรและการสอน 3) การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

4) การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร 5) การพัฒนานักเรียน 

 ภาวะผูน้ำทางวิชาการเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างการเรียนที่จะทำให้การ

เรียนของเด็กไทยได้มาตรฐานสูง คือผูบ้ริหารสถานศกึษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง  

ในสถานศกึษา สามารถบริหารจัดการศกึษาใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผูน้ำทางวิชาการ จึงกล่าวได้ว่าผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ำทางวิชาการ

จะสามารถนำคณะครูและบุคลากรสู่การเป็นเลิศด้านวิชาการซึ่งจะส่งผลใหส้ถานศกึษา

เข้าสู่คุณภาพและเป็นสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ (กาญจนา สุระคำ, 2562, หนา้ 12) 

การมภีาวะผูน้ำทางวิชาการจึงเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะต้องดำเนินการ

เกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจการเรียนรู้ การบริหารจัดการ

หลักสูตร และการสอน การพัฒนาครูการสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ในโรงเรยีน  

 



3 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มคีุณภาพตามความมุ่งหมายของหลักสูตร (พิพัฒนพงษ์ 

วิเศษ, 2561,หนา้ 24) 

 อัศนยี์ สุกิจใจ, (2560, หน้า 23) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นำเป็นบุคคลที่มคีวามสำคัญ

ที่สุดต่อความสำเร็จหรอืความล้มเหลวขององค์กร ผู้นำเป็นบุคคล ที่มีอทิธิพลในการบังคับ

บัญชามอบหมายในกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และผูน้ำจำเป็นต้อง 

ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนั้น จำเป็นต้องอาศัย

ผูน้ำที่มคีวามรอบรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งนีเ้นื่องจากผู้บริหารสถานศกึษาที่มีภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการย่อมสามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดยีิ่งขึน้  

การจัดการศกึษาทุกประเภท ทุกระดับนั้น งานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความสำคัญ 

อย่างยิ่ง เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยู่ที่การสร้างผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ  

มีความรู้มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตอ้งการ งานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผูเ้รียนในเชิงคุณภาพและ ปริมาณการบริหารงานวิชาการ  

จะประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัด

ตารางสอน การจัดชัน้เรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อเป็นการ

พัฒนาครูผูส้อนใหก้้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดสื่อการเรียนการสอน  

การจัดห้องสมุดเป็นที่รวมหนังสอื เอกสารสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งวิทยาการ  

การจัดการศกึษาสิ่งเหล่านีใ้หบ้รรลุเป้าหมายนั้นได้ จำเป็นต้องอาศัยผูน้ำโดยเฉพาะผูน้ำ

ทางดา้นการศกึษา เพราะผู้นำในองค์กรทางการศกึษาหรอืผูบ้ริหารสถานศกึษาซึ่งเป็น

บุคคลที่มคีวามสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรทางการศกึษา เพราะผูน้ำทางวิชาการ 

หรอืผูบ้ริหารการศกึษาจะบริหารจัดการองค์กรทางการศกึษาให้ประสบความสำเร็จ 

และเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์  

 การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา ถือว่าเป็นหวัใจของการบริหาร

สถานศกึษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษา ก็คือ การจัดการศกึษาให้มคีุณภาพ 

ซึ่งขึน้อยู่กับงานวิชาการ ทั้งสิน้ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุจุดหมายของการศึกษา 

ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงให้มีคุณภาพ มคีวามรู ้มจีริยธรรม และคุณสมบัติตามที่

ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวติในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างด ีหากเปรียบงานแผนงาน

เป็นสมอง เป็นแผนที่ เป็นเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศกึษาที่มี

ความสัมพันธ์กับงานแผน อย่างแยกไม่ได้ การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์

ต้องตระหนักว่าหัวใจของ การจัดการศกึษาคือผูเ้รียน หากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใด
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เป็นอย่างไร ดูได้จากนักเรียนในโรงเรยีนนั้น ๆ การบริหารงานวิชาการจะเกิดประสิทธิผลได้ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน จะทราบและเขา้ใจเป็นอย่างดีต่อการบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพ  

งานวิชาการจงึถือเป็น งานหลักไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษาประเภทใดก็ตามการดำเนินงาน

วิชาการจงึมีความสำคัญ อย่างยิ่ง ดังที่ กาญจน์ เรอืงมนตรี (2557, หน้า 3) กล่าวว่า  

การบริหารงานวิชาการเป็นเครื่องช้ีวัดความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา โดยผูบ้ริหาร

สถานศกึษาต้องเป็นผู้นำการบริหารงานวิชาการคือ กระตุ้น ชีน้ำ ส่งเสริมครูและบุคลากร

ในองค์กรให้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงสรุปได้ว่า การบริหารงาน

วิชาการคือเครื่องชีว้ัดความสำเร็จของการบริหารสถานศกึษา ผลจากการศกึษาคุณภาพ

การบริหารงานด้านงานวิชาการในโรงเรยีนของไทย พบว่า ปัญหาการจัดการศกึษา 

ทุกระดับ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนค่อนข้างต่ำ หลักสูตร มคีวามแน่นของเนื้อหา 

ที่หลากหลายซ้ำซ้อนกัน มากเกินไป ใชห้ลักสูตรแกนกลางเหมอืนกันหมดโดยไม่คำนึงถึง

สภาพบริบทของสถานศกึษากระบวนการจัดเรียนการสอนยังยึดหลักการถ่ายทอด 

ความรูจ้ากผู้สอนสู่ผูเ้รียน เน้นการท่องจำ มากกว่าการฝกึการทักษะการคิดวิเคราะห์  

การแก้ปัญหาใช้หนังสือเรยีนเป็นหลัก รวมถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศกึษา

บางส่วนที่ขาดความรูค้วามเข้าใจในหลักการบริหารงานวิชาการ จึงทำให้การจัดการศกึษา

ในสถานศกึษาไม่ประสบความสำเร็จ  สิ่งที่กล่าวมานั้นจะเป็นไปมิได้หากสถานศกึษานั้น 

ยังขาดผู้บริหารสถานศกึษา ที่มศีักยภาพในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จให้ถึง

เป้าหมายของการศกึษา ซึ่งผูบ้ริหารสถานศกึษานั้นถอืได้ว่าภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารจำเป็น

อย่างยิ่งในการบริหารงาน ที่จะทำให้สถานศกึษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในระดับองค์กร 

มีการยอมรับกันว่าความสำเร็จ ขององค์กรไม่ว่าจะเรียกเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  

มีประสิทธิภาพหรอืประสิทธิผล ล้วนแต่ขึน้กับภูมปิัญญาความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่

สร้างสรรค์ของผูน้ำในองค์กรทั้งสิน้ (กมลลักษณ์ สทิธิรัตน์ ณ นครพนม, 2558, หน้า 68)  

 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จะเกี่ยวข้องกับกรอบงานบริหารงาน 

วิชาการของกฎกระทรวงศึกษาธิการ 2550 ประกอบด้วย 17 งาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือ 

การดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงาน

วิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมนิผลและดำเนนิการ 

เทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 8) การ 

พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ 9) การนิเทศการศกึษา 10) การแนะแนวการศึกษา 

11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้
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มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว

องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 15) การจัดทำระเบียบ 

และแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ 

ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (สำนักนโยบายและแผนการ 

ศึกษาขั้นพืน้ฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 29 - 30) 

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการเป็นระดับผลของความสำเร็จจากการ

บริหารเพื่อให้งานบรรลุสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาจากความสามารถ 

ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนให้มี

ทัศนคตทิางบวกปรับตัวเข้ากับ ทำงานและบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรอืผู้มารับบริการ 

สภาพแวดล้อมได้ เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผูเ้รียนได้รับประโยชน์ 

สูงสุด และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการนอ้ยที่สุด (ภาคภูมิ ทองลาด, 2561, หน้า 51) 

ซึ่งสอดคล้องกับ (จิตรา แก้วมะ, 2563, หน้า 54) ที่กล่าวว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน หมายถึงการบรรลุเป้าหมาย หรอืวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

และสามารถพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคตทิางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จนทำให้เกิด

ความพึงพอใจในการทำงานซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมซึ่งการวัดประสิทธิผล

ขององค์กร สามารถวัดได้จากการบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่กำหนดไว้ขององค์กร 

โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์และการประเมินผลที่ตัง้ไว้  

 ดังนัน้ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ยังเป็นการบ่งบอกถึง

ระดับความสำเร็จหรอืการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโรงเรียน คุณลักษณะ 

ที่บ่งช้ีในด้านต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน คุณลักษณะของนักเรียน  ความพึงพอใจของ

ครู และการสอนของครูโดยการวัดจากมาตรประมาณค่าตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร  

(ปิยะวรรณ คดิโสดา, 2559, หนา้ 45) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง 

ในสถานศกึษา สามารถบริหารจัดการศกึษาใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผูน้ำทางวิชาการ จึงกล่าวได้ว่าผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ำทางวิชาการ

จะสามารถนำคณะครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการซึ่งจะส่งผลใหส้ถานศกึษา

เข้าสู่คุณภาพและเป็นสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ (กาญนา สุระคำ, 2562, หน้า 12) 
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 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ให้โรงเรียนให้

ความสำคญัในการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านวิชาการโดย

ภาพรวมยังมปีัญหาหลายประการซึ่งจําเป็น จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านการดำเนินการ หลายประการเช่นปัญหาด้านหลักสูตรครูยังขาด

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ การจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน

ครูขาดความรูค้วามเข้าใจใน การจัดการเรียนที่เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยังยึดการ

สอนแบบเดิมและครูยังสอนไม่ ตรงกับวิชาเอกของครูการขาดแคลนครูผู้สอนตามวิชา 

ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรูใ้นระดับช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ปีการศกึษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 

พบว่าผลการทดสอบต่ำกว่า เกณฑ์ระดับชาติ 2.77 และไม่เป็นไปตามจุดเน้นที่ 1 ที่ว่า

นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึน้ โดยผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึน้อย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement ) ซึ่งบางกลุ่มสาระ

การเรียนรูย้ังไม่ถึง ร้อยละ 3 จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือและ

พัฒนาให ้สถานศกึษาได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหา 

ของสถานศกึษาและผูเ้รียนโดยใช้กระบวนการวิจัยการบริหารและการจัดการเรียนรู้  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาเป็นเครื่องมอืในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศกึษา 

(สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564)  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยเป็นครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้ดูแลงานด้านงาน 

บริหารวิชาการของโรงเรียน และเล็งเห็นว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สำคัญมาก

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดหมาย

หลักของการจัดการศกึษาในสถานศกึษา และเป็นดัชนีชีว้ัดความสำเร็จ และความสามารถ

ของผู้บริหาร ในการบริหารงานวิชาการ ดังนั้นภารกิจงานวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญ 

และเป็นหัวใจของการบริหารงานทั้งหมด จงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาเรื่องภาวะผูน้ําทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

เพื่อนำผลการวิจัยเสนอต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

และนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป 
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คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี ้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการ 

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันหรือไม่ 

  3. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  4. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมคีวามสัมพันธ์กัน 

หรอืไม่อย่างไร  

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตฟืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้หรอืไม่ อย่างไร 

  6. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มอีะไรบ้าง  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี ้ 

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 
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  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

  3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  4. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร 

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 

  5. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน   

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน เขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  6. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี ้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน  
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  3. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ความสำคัญของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีก้่อใหเ้กิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 นำไป

ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของตนเอง ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนางาน

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถ  

นำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลการจัดอบรม พัฒนาระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการเพื่อให้ส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดได้ 

  3. เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ต่อการพัฒนาตนเอง

ให้มภีาวะผู้นำทางวิชาการเพื่อส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการให้มปีระสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของเนื้อหาของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของเนื้อหาของการวิจัย 

    1.1 การวจิัยนี้ มุ่งศกึษาปัจจัยของภาวะผู้นำทางวิชาการตามแนวคิด 

ภาวะผูน้ำของ จรยิาภรณ์ พรหมมิ (2559, หน้า 22); วิมลสิริ มังธาน ี(2559, หน้า 25); 

ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 23); พพิัฒนพงษ์ วิเศษ (2561, หนา้ 29); มนัส ทวีกัน 

(2561, หนา้ 27); ปิยธิดา ทาปลัด (2561, หนา้ 34); ปิยพร บุญใบ (2563, หนา้ 29);  

อาราดา ปรักมานนท์ (2563, หนา้ 23-35); Cunningham and Cordeiro (2009) Gupton 

(2010) 

     1.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ทางการเรยีนรู้ 

     1.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

     1.1.3 การพัฒนาคุณภาพครู 

     1.1.4 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

     1.1.5 การนเิทศติดตามการเรียนการสอน 

    1.2 ขอบเขตด้านประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

แบ่งออกมาเป็น 8 ด้าน  

     1.2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น  

     1.2.2 ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  

     1.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
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     1.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา

และส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

     1.2.5 ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา 

     1.2.6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ 

มาตรฐานการศกึษา 

     1.2.7 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

     1.2.8 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 

2564 จำนวน 2,705 คน จาก 175 โรงเรียน แบ่งเป็นผู้บริหารจำนวน 175 คน ครูผูส้อน 

2,530 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1, 2564) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประจำปีการศกึษา 2564 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และเมอร์

แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, 

หนา้ 43) ได้จำนวน 337 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 390 คน  

จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอนจำนวน 280 คน จากโรงเรยีน 

จำนวน 89 โรงเรยีน ใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random  

Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  

    2.2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประจำปี 2564 จำนวน 

87 คน จำแนกเป็น ผูบ้ริหารจำนวน 29 คน ครูผู้สอนจำนวน 58 คนจาก 29 โรงเรียน 

    2.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

ขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปี 2564 

จำนวน 156 คน จำแนกเป็น ผูบ้ริหารจำนวน 39 คน ครูผู้สอนจำนวน 117 คน 

จาก 39 โรงเรียน 
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    2.2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่

และใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปี

การศกึษา 2564 จำนวน 147 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารจำนวน 42 คน ครูผู้สอนจำนวน 

105 คนจาก 21 โรงเรียน 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ 

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

     3.1.1.2 ครูผู้สอน 

    3.1.2 ขนาดโรงเรียน 

     3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

     3.1.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

     3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่เป็นพิเศษ 

    3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1.3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

     3.1.3.2 ระหว่าง10-20 ปี 

     3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

   3.2 ตัวแปรตาม 

    3.2.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 5 ด้าน 

ประกอบด้วย 

     3.2.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ทางการเรยีนรู้   

     3.2.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

     3.2.1.3 การพัฒนาคุณภาพครู 

     3.4.1.4 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

     3.4.1.5 การนเิทศตดิตามการเรียนการสอน 

    3.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

8 ด้าน 
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     3.2.2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

     3.2.2.2 ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

     3.2.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

     3.2.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา

และส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ  

     3.2.2.5 ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา  

     3.2.2.6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 

     3.2.2.7 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

     3.2.2.8 ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาภาวะผูน้ําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ผูว้ิจัยได้อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ผูว้ิจัยได้อาศัยแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550); 

จรยิาภรณ์ พรหมมิ (2559, หนา้ 22); วิมลสิริ มังธานี (2559, หนา้ 25); ไชยา ภาวะบุตร 

(2560, หนา้ 23); พพิัฒนพงษ์ วิเศษ (2561, หนา้ 29); มนัส ทวีกัน (2561, หนา้ 27);  

ปิยธิดา ทาปลัด (2561, หน้า 34); ปิยพร บุญใบ (2563, หนา้ 29); อาราดา ปรักมานนท์ 

(2563, หนา้ 23-35); Cunningham and Cordeiro (2009); Gupton (2010) มาสังเคราะห์

เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศกึษาธิการ 

(2550, หนา้ 29-30) ได้ดังนี ้โดยจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงาน นำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดังภาพประกอบ 1 
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ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

    1.1 ผู้บริหารโรงเรยีน 

    1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดโรงเรยีน 

    2.1 ขนาดเล็ก 

    2.2 ขนาดกลาง 

    2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

    3.1 น้อยกว่า 10 ป ี

    3.2 ระหว่าง10-20 ป ี

    3.3 มากกว่า 20 ป ี

 
 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

   1. การกำหนดวิสยัทัศน์ เปา้หมาย และพนัธกจิ 

ทางการเรียนรู ้

   2. การบรหิารจัดการหลักสูตรและการจดักจิกรรม 

การเรียนการสอน 

   3. การพัฒนาคุณภาพครู 

   4. การสรา้งบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 

   5. การนิเทศตดิตามการเรียนการสอน 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตาม

ขอบข่ายงานของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 8 ด้าน 

   1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และหลักสูตรท้องถิ่น  

   2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

   3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผล 

   4. ด้านการวจิยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาและส่งเสรมิแหลง่เรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

   5. ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 

   6. ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 

   7. ดา้นการสรา้งความเขม้แข็งทางวิชาการ 

   8. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีน การพัฒนาและ

ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสรมิให้มีแหล่ง

เรยีนรู้ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน สังกดัสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 



15 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการ หมายถึง ภาวะผูน้ำทางวิชาการ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารจัด

การศกึษาด้านวิชาการในโรงเรียน ซึ่งผูบ้ริหารสถานศกึษานั้นได้แสดงบทบาทหน้าที่ 

อย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถโน้มนา้วจูงใจหรอืชีน้ำให้บุคลากรในสถานศกึษาและผูเ้กี่ยวข้อง

เข้าใจและตระหนักในจุดหมายของการจัดการศกึษา ในการรวมพลังและประสานสัมพันธ์

เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

   1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ หมายถึง   

การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกันกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรูแ้ละการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเรียนรู้ 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการสอนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ 

ของนกัเรียนของครูสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

   1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หมายถึง ผูบ้ริหารเป็น แหล่งขอ้มูลทางวิชาการให้แก่ครู ความสอดคล้องของหลักสูตร 

การสอนมาตรฐาน ทรัพยากร และการประเมินผล และการบริหารหลักสูตรและการสอน 

เพื่อผู้บริหารใช ้กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนผ่าน

กระบวนการจัดทำ หลักสูตรสถานศกึษาจัดทำแผนการสอนของครูผูส้อนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญรวมทั้งวัด และประเมินผล 

   1.3 การพัฒนาคุณภาพครู หมายถึง กระบวนการพัฒนางานและให้ครูมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วยการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องผู้เรยีน การพัฒนาวิชาชีพครูถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่จะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถของครู

ทั้งด้านการดำเนินโครงการ และกิจกรรมการสนับสนุนความเป็นครูมอือาชีพ 

   1.4 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ หมายถึง การสร้างสิ่งที่มี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมของคนที่อยู่ในโรงเรยีนนั้น ๆ ให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 

ในโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ละการปฏิบัติงาน การสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนที่ดีจะ

ก่อใหเ้กิดการเรยีนรูอ้ย่างมีความสุข ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนโดยตรง และจะสามารถ

ช่วยใหค้รูและนักเรียนมแีรงจูงใจ ทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุความสำเร็จ 
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   1.5 การนิเทศติดตามการเรียนการสอน หมายถึง การนิเทศตดิตาม ดูแล 

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของผู้สอนอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมขวัญ

และกำลังใจในการทำงานแก่คณะครู การช่วยเหลอืพัฒนา และแนะนำครู และคอยชีแ้จง  

ชีแ้หล่งวิทยาการที่เหมาะสมให้แก่ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาการสอนไปในทางที่มปีระสิทธิภาพ 

  ภาวะผูน้ำทางวิชาการวัดได้จากแบบสอบถาม ชนิดแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลเิคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scale) จากมากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

   2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานวิชาการ 

เป็นหัวใจของการบริหารการศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษาควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ในการพัฒนาองค์กร ที่จะต้องมกีารวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

เพื่อจะทำให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ 

    2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา และหลักสูตรท้องถิ่น  

หมายถึง ผลที่เกิดจากสถานศกึษามีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

ตามที่สำนักงานเขตพืน้ที่กำหนด มีการจัดทำกรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นเพิ่มเติมตรงตาม 

บริบทของสถานศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

มีการกำหนดจุดเน้นใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีการนิเทศกำกับติดตามการ 

และใชใ้นการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 

    2.2 ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ซึ่งด้านการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติโรงเรียนจะมี

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ของสถานศกึษาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน องค์การที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่มีความชัดเจน 

มีความเป็นรูปธรรม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น 

    2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

และการวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอน 

ที่ดำเนินกิจกรรมไปตามหลักสูตรที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญในการ 

ฝกึคิด ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และได้ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ดา้นของผูเ้รียน  

ซึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่โรงเรยีนทำการวัดสภาพจริงของนักเรียน ว่ามีคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด จะสามารถทำให้รู้ถึงศักยภาพของผูเ้รียน 
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ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ผูเ้รียนใหม้ีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึน้ 

    2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

และส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ หมายถึง ผลที่เกิดจากสถานศกึษามีการส่งเสริมครู 

และบุคลากรทางการศกึษาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน มีการกำหนดขัน้ตอน

และแนวทางการวิจัย ใช้กระบวนการการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาครู 

และผูเ้รียน สร้างเครือข่ายในการวิจัย ส่งเสริมการวัดและเรยีนรู้แหล่งรู้ทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศกึษาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย มกีารจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

อย่างเป็นระบบ 

    2.5 ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา หมายถึง กระบวนการ

ช่วยเหลอืนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในทุกด้าน โดยวิธีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนํา 

ช่วยเหลอื รับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของตน ซึ่งสอดคล้อง

ไปกับการนเิทศการศึกษา คือการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพือ่พัฒนาผูเ้รียน จากบุคลากรภายในและจากภายนอก โรงเรียนโดยวิธีการให้

คำปรึกษาหารือ การประชุม ใหค้ำแนะนำ การศกึษาเอกสาร การเยี่ยมห้องเรียน เป็นต้น 

    2.6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศกึษา หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรในโรงเรยีนทุกฝ่ายร่วมกันวางแผน กำหนด

เป้าหมาย วิธีการแนวทาง แล้วลงมอืปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้ มีการบันทึกข้อมูล  

เพื่อร่วมกันตรวจสอบผลงาน จุดเด่น จุดที่ต้องการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการ  

ในโรงเรยีนมีประสทิธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

    2.7 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง การสรา้ง

เครือข่ายองค์กรที่ร่วมมอืกัน ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ทั้งบริเวณใกล้เคียงกันในเขตพืน้ที่

การศกึษา และต่างเขตพืน้ที่การศกึษา ซึ่งเป็นการที่ชุมชนมคีวามเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

ที่ชมชนสนใจ และพัฒนาชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองในเชิงวิชาการได้  

และเป็นการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและหน่วยงานอื่น โดยการสร้าง

เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้มากที่สุด 

    2.8 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้หมายถึง การที่โรงเรยีนจะได้คัด

หนังสือแบบเรียนที่มคีุณภาพ มเีนือ้หาถูกต้องตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
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ช้ันปีและตัวชีว้ัดช่วงช้ัน และเป็นแบบเรียนที่มีแบบฝกึหัดใหน้ักเรียนได้ฝกึปฏิบัติ 

และสถานศกึษาสามารถจัดหาจัดทำปรับปรุงสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และอำนวย 

ความสะดวกให้ครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย และสิ่งที่ 

ช่วยใหน้ักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ได้จนเต็มศักยภาพและความยั่งยืน 

   3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง สถานภาพการดำรงตำแหน่ง

ของขา้ราชการครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คอื  

    3.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้ํานวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้ํานวยการโรงเรียน หรอืผูร้ักษาการในตำแหน่งผูอ้ํานวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ครูสายงานการสอนที่ปฏิบัติการสอนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   4. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนที่ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

บุคลากรในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

ปฏิบัติงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด 

    4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่มจีำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน 1 -120 คน 

    4.2 โรงเรยีนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่มจีำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน 121-300 คน 

    4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มจีำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน 301-

1,499 คน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1500 คนขึ้นไป   

   5. ประสบการณ์ในการในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาที่ได้รับ

คำสั่ง แต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่ง หรือรักษาการในตำแหน่ง หรอืปฏิบัติหนา้ที่แทนของ

ครูผูส้อน และผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ่งแบ่งประสบการณ์การปฏิบัติงานเป็น 3 ช่วง คอื 

    5.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ป ีหมายถึง 

ประสบการณ์การปฏิบัติงานของครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียนที่มรีะยะเวลาปฏิบัติงาน

น้อยกว่า 10 ปี 
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    5.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในระหว่าง 10-20 ป ีหมายถึง 

ประสบการณ์การปฏิบัติงานของครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียนที่มรีะยะเวลาปฏิบัติงาน  

ในระหว่าง 10-20 ปี 

    5.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี หมายถึง 

ประสบการณ์การปฏิบัติงานของครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียนที่มรีะยะเวลาปฏิบัติงาน 

มากกว่า 20 ปี 

   6. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ําทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

หมายถึง วธิีการปฏิบัติหรอืแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ําทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งผูว้ิจัยดำเนินการโดยนำตัวแปรภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการด้านที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

นำมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แล้วไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน ให้ข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านนั้น ๆ ให้สมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ผู้วจิัยได้ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนำเสนอตามลำดับ 

ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   1.1 ความหมายของภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

   1.2 ความสำคัญของภาวะผู้นำทางวิชาการ 

   1.3 องค์ประกอบของภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

  2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

   2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

   2.2 ความสำคัญของหลักการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

  3. ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

  4. บริบทสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร 

 ความหมายของภาวะผู้นำทางวิชาการ 

  บุญพา พรหมณะ (2559, หนา้, 30) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ 

หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารในสถานศกึษาในการช้ีนํา ส่งเสริม สนับสนุน 

และโน้มน้าว จูงใจในการพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจของ 
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โรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการสร้าง

บรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 

  วิเชยีร ทองคลี่ (2560, หนา้, 17) ได้กล่าวว่า ลักษณะผู้บริหารสถานศกึษา

ต้นแบบไว้ประการหนึ่ง ได้แก่ ต้องมีความเป็นผู้นําทางวิชาการและใช้คําภาษาอังกฤษว่า 

Instructional leadership พร้อมกับขยายความว่า เป็นผู้ที่ตอ้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 

และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปการเรียนรูข้องสถานศกึษาอย่างชัดเจน

เป็นผู้สรา้งพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 

  อัศนยี์ สุกิจใจ (2560, หน้า 37) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ําทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง พฤติกรรมการกระทำหนา้ที่ตามบทบาทของผู้บริหาร

สถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ในการช้ีนํา หรอืโน้มน้าวจูงใจข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใหเ้ข้าใจและเกิดความตระหนักในการรวม  

พลังและประสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการ 

ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

อย่างมีคุณภาพ 

  ปิยพร บุญใบ (2563, หนา้ 34) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารจัด

การศกึษาด้านวิชาการในโรงเรียน โดยการกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาการจัดการศกึษาและ

พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาอันเกิดผลดีต่อการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

  ศศศิ ศริิพรหมมา (2563, หน้า 50) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

หมายถึง คุณลักษณะหรอืพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารหารสถานศกึษาที่ได้แสดง

บทบาทหนา้ที่อย่างสร้างสรรค์ที่สามารถโน้มน้าวจูงใจหรอืชีน้ำ ให้บุคลากรในสถานศกึษา

และผูเ้กี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักในจุดหมายของการจัดการศกึษา รวมพลัง และประสาน

สัมพันธ์เพื่อให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 

และคุณภาพของผู้เรยีนอันเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

  Wildy & Dimmock (1993, pp. 42 - 61) ให้แนวคิดว่าภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มภีาวะผูน้ำทางวิชาการ
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นั้นต้องเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการเป็นหลัก ตอ้งสามารถ ทำวิสัยทัศน์

ให้กลายเป็นความจริงได้ รวมถึงการทำภาระงานของผู้บริหารเองหรอืการ มอบหมายงาน

ให้ผู้อื่นปฏิบัติแทน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย  

ภาระงานที่สำคัญด้านต่าง ๆ ได้แก่ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 

  McEwan (1998, p. 7) ให้แนวคิดว่าภาวะผูน้ำทางวิชาการ คือ การสร้าง 

บรรยากาศซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และกรรมการ 

โรงเรียนซึ่งสามารถทำงานร่วมกันในอันจะทำให้งานด้านการศกึษาประสบผลสำเร็จ 

 จากความหมายที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารจัด

การศกึษาด้านวิชาการในโรงเรียน ซึ่งผูบ้ริหารสถานศกึษานั้นได้แสดงบทบาทหน้าที่ 

อย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถโน้มน้าวจูงใจหรอืชีน้ำให้บุคลากรในสถานศกึษาและผูเ้กี่ยวข้อง

เข้าใจและตระหนักในจุดหมายของการจัดการศกึษา ในการรวมพลังและประสานสัมพันธ์

เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 ความสำคัญของภาวะผู้นำทางวชิาการ 

  การบริหารสถานศกึษาให้มีประสิทธิผลนั้น ผูบ้ริหารตอ้งมภีาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญของการศกึษา ผู้บริหาร 

จงึตอ้งให้ความสำคัญแก่งานวิชาการในโรงเรยีน โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำ

ทางวิชาการที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีนักวิชาการหลายท่าน 

ได้เสนอความสำคัญของภาวะผูน้ำไว้ ดังนี้ 

   รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หนา้ 21) ได้กล่าวไว้ว่า งานวิชาการ 

เป็นงานหลักหรอืเป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาซึ่งปัจจัยสำคัญทางทำให้สถานศกึษา 

มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมถึงการวัดปัจจัยเกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 194) ได้เสนอภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนว่าเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งที่ผูบ้ริหารได้แสดงบทบาทหนา้ที่อย่างสรา้งสรรค์ 

ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจจงใจหรือชีน้ำให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้เข้าใจ 

และตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศกึษารวมทั้งเป็นการรวมพลังและประสาน

ความสัมพันธ์กันเพื่อให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียน 
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การสอนและคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นการกิจหลักของโรงเรียนได้บรรลุตามเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ 

   เพ็ญนภา พลับฉิม (2559, หนา้ 14-15) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการเน้นกิจกรรม 

การเรียนการสอน แก้ไขการจัดการเรยีนการสอน เป็นความสามารถโน้มน้าวจูงใจหรอืชีน้ำ

บุคคลในโรงเรียน และผูเ้กี่ยวข้องใหเ้ข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศกึษา 

การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเพื่อน าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนำความรูท้ักษะ 

ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำกับติดตามให้บุคคลทำงานเป็นระบบ แนะแนว 

ประสานงานให้ความสะดวก สร้างความเชื่อม่ัน ความนับถือ กำลังใจและความอบอุ่น 

ในการร่วมงานดูแลใหค้วามช่วยเหลอืให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ 

ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

   กาญจนา สุระคำ (2562, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสถานศกึษา สามารถบริหารจัดการศึกษาให้สถานศกึษา 

มีประสิทธิภาพได้นัน้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมภีาวะผู้นำทางวิชาการจึงกล่าวได้ว่า

ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ำทางวิชาการ จะสามารถนำคณะครูและบุคลากรสู่การเป็นเลิศ 

ด้านวิชาการซึ่งจะส่งผลใหส้ถานศกึษาเข้าสู่คุณภาพและเป็นสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ 

   อิสระ ชอนบุรี (2563, หน้า 19) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการมี 

ความสำคัญต่อครู เป็นการพัฒนาครูใหเ้ป็นครูที่มีภาวะผูน้ำ และมีภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มคีวาม 

เชี่ยวชาญในทางการสอนเพิ่มมากขึ้น 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศกึษา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง 

ในสถานศกึษา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการ จงึกล่าวได้ว่า

ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ำทางวิชาการ จะสามารถนำคณะครูและบุคลากรสู่การเป็นเลิศ 

ด้านวิชาการ และส่งผลใหโ้รงเรยีนมีกระบวนการจัดการเรียนที่มคีุณภาพ  

และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

 องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการ 

  มีนักการวิชาหลายท่านกล่าวถึงองค์ประกอบภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารไว้ ดังนี้ 
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   จรยิาภรณ์ พรหมมิ (2559, หนา้ 22) ได้ศกึษา ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนา 

งาน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีน 3 องค์ประกอบ คอื  

    1. การกำหนดภารกิจของโรงเรียน  

    2. นิเทศ ประเมนิผลด้านการเรียนการสอน  

    3. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  

   วิมลสิริ มังธาน ี(2559, หน้า 25) ได้ศกึษา บทบาทภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาไว้ ดังนี้ 

    1. ชีแ้นะให้คำปรึกษาและคอยดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    2. มีวสิัยทัศน์ในการทำงานและวางแผนงานเสมอ 

    3. ส่งเสริมบุคลากรครูให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

    4. ตัดสินใจและมอบหมายงานตามความเหมาะสม 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 23) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง การเอาใจใส่อย่างมากของผู้นำผูบ้ริหารที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่มีผลต่อความก้าวหน้าของนักเรียน มุ่งเน้นที่พฤติกรรมของครูซึ่งจะช่วยเพิ่มพูน

การเรียนรูข้องนักเรียน คอื 

    1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน 

    2. การบริหารหลักสูตรและการสอน 

    3. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

    4. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร 

    5. การพัฒนานักเรียน 

   พพิัฒนพงษ์ วิเศษ (2561, หนา้ 29) ได้ศึกษา บทบาทภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาไว้ ดังนี้ คือ 

    1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย และพันธกิจการเรียนรู้ 

    2. มีการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่ดี 

    3. มีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

    4. มีส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

    5. มกีารสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
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   มนัส ทวีกัน (2561, หนา้ 27)  ได้ศึกษา พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ 

มีภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาไว้ ดังนี้ 

    1. มกีารการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ 

    2. มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

    3. มกีารส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

    4. มกีารนเิทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน 

การสอน 

    5. มีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู 

   ปิยธิดา ทาปลัด  (2561, หน้า 34) ได้ศกึษา พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

การมภีาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาไว้ ดังนี้ 

    1. กำหนดการวางแผนงานวิชาการ 

    2. การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ 

    3. การนเิทศการศกึษา 

    4. การบริหารจัดการหลักสูตร 

   ปิยพร บุญใบ (2563, หนา้ 29) ได้ศึกษา พฤติกรรมที่แสดงออกถึง 

การมภีาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาไว้ ดังนี้ 

    1. มกีารกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจของโรงเรียน 

    2. มีการส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 

    3. มีการบริหารจัดการหลักสูตร 

    4. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

    5. การนเิทศการศกึษา 

    6. การวัดและประเมินผล 

    7. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

   อาราดา ปรักมานนท์ (2563, หนา้ 23-35) ได้ศึกษา พฤติกรรม 

ที่แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาไว้ ดังนี้ 

    1. การกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจของโรงเรียน 

    2. การจัดการเรียนการสอน 

    3. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
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   Cunningham and Cordeiro (2009) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ไว้ดังนี ้ 

    1. พัฒนาหลักสูตร  

    2. พัฒนา กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

    3. พัฒนาครูและบุคลากร  

    4. นิเทศ ประเมินคุณภาพผู้เรียน  

    5. การวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเรียน การสอน  

    6. การจัดเตรียมแหล่งขอ้มูล สารสนเทศ 

   Gupton (2010) ได้ กล่าวถึงภาวะผูน้ำทางวิชาการไว้ ดังนี ้

    1. มุ่งเนน้ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

    2. มีขอ้มูลสารสนเทศ 

    3. เน้นการนำเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

  จากการศกึษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำ

การสังเคราะห์ภาวะผู้นำทางวิชาการ จากแนวคิดของนักการศกึษาหลายท่าน เพื่อเป็น

แนวทางในการเลือกศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

   ซึ่งจากผลการศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อกำหนดองค์ประกอบของ

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารจากทัศนะนักวิชาการผลงานการวิจัย 10 แหล่งดังกล่าวมานั้นผู้วจิัย

พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมคีวามหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน

ดังนัน้เพื่อให้การนำเอาองค์ประกอบแสดงในตารางที่มาขององค์ประกอบหลักมีความ

เหมาะสมผู้วิจัยจึงกำหนดชื่อองค์ประกอบที่มคีวามหมายเหมอืนกัน แต่เรียกชื่อต่างกัน 

ที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุม 

องค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื่อแตกต่างกันหรอืเลือกใช้ช่ือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งดังนี้ 

    1. การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเรียน 

การสอน 2) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

    2. การพัฒนาคุณภาพครู มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน ดังนี้ 

1) การพัฒนาครู 2) การพัฒนาวิชาชีพครู  
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    3. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการของโรงเรียน  

มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) การสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้  

2) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ดังแสดงการสังเคราะห์ในตาราง 1 

ตาราง 1 สังเคราะห์ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 
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1. การกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย พนัธกจิ 
√ √ √ √ √ √ √ √   8 80 

2. การบรหิารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 
  √ √ √ √ √ √ √  7 70 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม 

และการประเมินผลการ

จัดการการเรยีนการสอน 

√    √ √ √  √  5 50 

4. ตัดสินใจและมอบหมาย

งานตามความเหมาะสม 
 √         1 10 

5. การพัฒนาคุณภาพครู  √ √ √ √    √  5 50 

6. ชีแ้นะให้คำปรึกษาและ

คอยดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชา 
 √         1 10 

7. พัฒนานักเรยีน   √ √ √      3 30 

8. การสรา้งบรรยากาศ 

การเรียนรูท้างวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

√  √ √  √ √ √  √ 7 70 

9. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
      √    1 10 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
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10. การวจิัยพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอน

อย่างต่อเนื่อง 

        √ √ 2 20 

11. การจัดเตรียม

แหล่งข้อมูล สารสนเทศ 
        √ √ 2 20 

12. การนำเทคโนโลยี ไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 
         √ 1 10 

13. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้       √    1 10 

14. การวัดและประเมนิผล       √    1 10 

 จากตาราง 1 ผูว้ิจัยสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนจากแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเลือกภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยเลือกที่มคี่าความถีต่ั้งแต่ระดับ 5 ขึน้ไป และร้อยละ 50 ขึ้นไป  

ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นำทางวิชาการ ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 

  1. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้   

  2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3. การพัฒนาคุณภาพครู 

  4. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

  5. การนเิทศติดตามการเรยีนการสอน 
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 ผูว้ิจัยขอเสนอรายละเอียด องค์ประกอบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ที่ได้จากการสังเคราะห์จากตาราง 1 โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้  

  1. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ 

   การกำหนดภารกิจของโรงเรียน เป็นการกำหนดภาพอนาคตที่องค์กร 

มุ่งม่ันที่จะบรรลุโดยผูบ้ริหาร และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันสร้างเกณฑ์มาตรฐาน 

ทางวิชาการ และร่วมกันดำเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

รวมถึงประเมนิผลความก้าวหน้าตามภารกิจของโรงเรียน ซึ่งมีนักการศกึษาได้ไห้ 

ความหมายไว้ ดังนี้ 

    จรยิาภรณ์ พรหมมิ (2559, หนา้ 37-38) ได้กล่าวว่า เป้าหมาย 

หมายถึง จุดหมายปลายทางของการดำเนนิงาน โดยวัตถุประสงค์ จะมีทั้งที่เป็น

วัตถุประสงค์ระยะสั้นและวัตถุประสงค์ระยะยาวเป้าหมายที่ดีควรมีความชัดเจน ควรมกีาร

กำหนดระยะเวลาเริ่มตน้และสิน้สุด กำหนดตัววัดผลที่แน่นอน การกำหนดเป้าหมาย 

ของโรงเรียน หมายถึง การกำหนดเป้าหมายทางดา้นวิชาการของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป้าหมายมีความสำคัญเพราะ เป็นตัวกำหนดทิศ

ทางการทำงานและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มคีวามเป็นไปได้

และสามารถวัดผลและประเมินผลได้ 

    ปิยธิดา ทาปลัด (2561, หน้า 35-36) กล่าวว่า การวางแผนงาน

วิชาการ หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ การบริหาร

จัดการในสถานศกึษา กำหนดแนวทางวธิีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ชัดแจ้ง 

รวมถึงการจัดสรรบุคลากรเข้าทำงานตามความถนัดการสั่งการ และการควบคุมให้เป็นไป

อย่างดขีึน้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้นใหม้ีประสิทธิภาพ 

    มนัส ทวีกัน (2561, หนา้ 13) กล่าวว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมายและพันธกิจ หมายถึง การร่วมกัน กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ 

การเรียนรูแ้ละการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการ เรียนรูเ้พื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนการสอนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของนักเรียน และของครูเพื่อสร้างเกณฑ์

มาตรฐานทางวิชาการ 

    พิพัฒนพงษ์ วิเศษ (2561, หนา้ 12) ได้กล่าวว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมายและพันธกิจ หมายถึง การดำเนินการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียน การสอนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของการเรียนของครูสร้างเกณฑ์มาตรฐาน

ทางวิชาการของโรงเรียน 

    ปิยพร บุญใบ (2563,หนา้ 46) ได้กล่าวว่า การกำหนด วิสัยทัศน์

ภารกิจของโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยมีการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจของโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูและบุคลากร 

มีการกำหนดเป้าหมายทางด้านวิชาการของโรงเรียน โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร 

กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของครู กำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรม

ทางการเรยีนรู้ของนักเรียน กำหนดพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครู  

มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายสู่การเชื่อมโยง 

ภารกิจสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

    อาราดา ปรักมานนท์ (2563, หนา้ 27) ได้กล่าวว่า การกำหนด

วิสัยทัศน์ ภารกิจ หมายถึง การจัดทำโครงสรา้งหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดใหม้ีใน

หลักสูตรสถานศกึษา ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โดยพยายามบูรณาการเนือ้หาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่ม

สาระ การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

    Weber (1996, อ้างถึงใน, ไกศิษฎ์ เปลรินทร์, 2552) กล่าวว่า  

ผูน้ำทางวิชาการ คอื 1) การให้คำนิยามพันธกิจของโรงเรียนควรจะเกิดจาก การมสี่วนร่วม

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครูผูเ้รียนและผูป้กครองโดยเปิดโอกาสใหไ้ด้ มีส่วนในการ

อภปิรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจและความคาดหวังของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การ

กำหนดเป็นพันธกิจร่วมของโรงเรียนต่อไป 2) การจัดการหลักสูตรและการสอนจะต้องมี

ความสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรยีนโดยการให้คำปรึกษาการนเิทศ ในช้ันเรยีนมีการ

กำกับติดตามการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียน 

    McNiff & Whitehead (2002) ได้เสนอองค์ประกอบของผูน้ำทาง

วิชาการเกี่ยวกับการกำหนด ภารกิจของโรงเรียน คือ การกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน

ต้องชัดเจน เนน้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียนงานมีส่วนในการกำหนดเป้าหมายและ

ร่วมรับผดิชอบ เป้าหมายที่แสดงออพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ง่ายต่อการนำไปสอนและมี

การสื่อสาร เป้าหมายใหค้รูผูป้กครองผู้เรยีนรับทราบโดยทั่วกันทั้งในรูปที่เป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ และการพัฒนาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการที่สูงมคีวาม
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ชัดเจนจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความคาดหวังสูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปรับปรุงการเรียน 

ของผู้เรียน และจำนวนผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นในโรงเรียน ต่อไป 

   จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้ หมายถึง การร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้ 

และการใหค้วามสำคัญสูงสุดต่อการเรียนรูเ้พื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน

การสอนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของนักเรียนของครูสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

  2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารโรงเรียน คือ เป็นผูน้ำทางวิชาการ 

หรอืมีภาวะผูน้ำทางวิชาการไม่ใช่การที่ผูบ้ริหารจำเป็นต้องรับผิดชอบงานวิชาการคนเดียว  

โดยภาวะผูน้ำทางวิซาการจะเกิดขึ้นกับผูบ้ริหารและครูผูส้อน คอื ตอ้งมีความรูท้ี่ดเีกี่ยวกับ

หลักสูตรและการสอน (ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หนา้ 75) ซึ่งหลักสูตร หมายถึง  

มวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึน้เพื่อการพัฒนานักเรียนใหม้ีความรู้ ความสามารถ  

ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนไปสู้เป้าหมาย 

ที่พึงปรารถนาซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอนไว้ ดังนี้ 

    ใหม่ ทุมสี (2560, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การใชห้ลักสูตรสถานศกึษา

ควรดำเนินการ ดังนี้ 

     1. วางแผนระดมทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศกึษา  

     2. ใช้แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล  

     3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่น 

และประสบการณ์ตรง  

     4. ใช้แหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

อย่างหลากหลาย 

    มนัส ทวีกัน (2561, หนา้ 32) ได้กล่าวว่า พัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน หมายถึง ผู้บริหารเป็น แหล่งข้อมูลทางวิชาการให้แก่ครู  

ความสอดคล้องของหลักสูตร การสอนมาตรฐาน ทรัพยากร และการประเมินผล  
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และการบริหารหลักสูตรและการสอน เพื่อผู้บริหารใช้ กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาจัดทำแผน 

การสอนของครูผู้สอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญรวมทั้งวัด และประเมินผล 

    กาญจนา สุระคำ (2562, หน้า 20) สรุปได้ว่า ด้านมุมมอง  

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร เป็นบทบาทหนา้ที่ในการเป็นผู้นำริเริ่ม 

สร้างสรรค์ในการสร้างหลักสูตรของสถานศกึษา และกำหนดหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด

ของกฎหมายและนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ โดยประชุมชีแ้จงให้ความรูก้ับคณะครู 

และสนับสนุนใหค้รูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

โดยคำนึงถึงธรรมชาติของนักเรียน 

    ปิยพร บุญใบ (2563, หนา้ 52) ได้กล่าวว่า ด้านบริหารจัดการ

หลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ในการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรสถานศกึษา มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

ที่นำมาใช้ในสถานศกึษา การร่วมกันกำหนดระบบบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาการ การติดตามผลการใช้หลักสูตร ดูแลคุณภาพการจัดทำหลักสูตรใหท้ันสมัย 

อยู่เสมอ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ  

และประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรและการประชาสัมพันธ์การใชห้ลักสูตรกับผูป้กครอง และคณะกรรมการศกึษา 

ชุมชน เกี่ยวกับจุดหมาย หลักการ โครงสร้าง และการจัดประสบการณ์การเรียน 

    อิสระ ชอนบุรี (2563, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตร  

และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มอีงค์ประกอบที่สมบูรณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสม 

กับบริบทของสถานศึกษา และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรยีน สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ  

    Jazzar and Algozzine (2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกุญแจสำคัญในการ

เป็นผู้นำทางการศกึษาที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 พบว่า การบริหารจัดการ

หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

     1. การจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  

     2. การวางแผน ดำเนินการใช้หลักสูตรสถานศกึษา  

     3. การใช้หลักสูตรสถานศกึษา  

     4. ความเข้าใจหลักสูตร กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
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     5. การให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

     6. การจัดระบบ การเรียนรู้ 

   จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ผูบ้ริหารเป็น แหล่งขอ้มูลทางวิชาการให้แก่ครู  

ความสอดคล้องของหลักสูตร การสอนมาตรฐาน ทรัพยากร และการประเมินผล  

และการบริหารหลักสูตรและการสอน เพื่อผู้บริหารใช้ กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดทำ หลักสูตรสถานศกึษาจัดทำแผน 

การสอนของครูผู้สอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญรวมทั้งวัด และประเมินผล 

  3. การพัฒนาคุณภาพครู 

   ในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถของครู โดยเฉพาะ

ด้านการจัดการเรยีนสอน อันจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อบ่งชี้ความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้วิจัยได้เรียบเรียงทฤษฎีที่เกีย่วกับการพัฒนาวิชาชีพครู พบว่า 

คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ได้คอืการพัฒนาบุคลากร (Staff 

development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  

หรอืการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) ซึ่งเป็นทรัพยากรในองค์การ 

ทางการศึกษา หรือโรงเรียนนั้นจะเป็นกลไก หรือตัวการในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  

เพราะครูเป็นผูท้ำหน้าที่จัดการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ในตัวผูเ้รียน ดังนั้น 

ครูจงึตอ้งก้าวใหท้ันกับการเปลี่ยนของสังคมโลกมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  

    ใหม่ ทุมสี (2560, หน้า 54 -56) ได้ศกึษา การพัฒนาตัวบ่งช้ี  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

สรุปผลการวิจัย พบว่า ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อย การพัฒนาครู ประกอบด้วย 

     1. การพัฒนาตนเอง  

     2. การเป็นผู้นำพัฒนาเพื่อนครู   

     3. การสนับสนุนการเป็นครูมอือาชีพ 

    มนัส ทวีกัน  (2561, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพครู 

หมายถึงกระบวนการพัฒนางานและให้ครูมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 

การวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรูข้องผูเ้รียน 
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    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2561, หน้า 80-86)  

ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา เนื่องจากครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นผู้มคีวามสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพด้านผูเ้รียนใหม้ีความรูม้ีทักษะสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และได้จัดทำโครงการกิจกรรม

เพื่อพัฒนาด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศกึษา รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร

สถานศกึษาและศกึษานิเทศก์ใหไ้ด้รับการพัฒนาสมรรถนะทุก ๆ เพื่อให้การบริหารงาน

และปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา

ให้สามารถจัดการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเช่นโครงการพัฒนาครู

รูปแบบครบวงจร The Leader in Me (ผูน้ำในตัวฉัน) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานดว้ยระบบ TEPE Online 

โครงการพัฒนาการนิเทศโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค  

(Boot Camp) รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพโดย 

เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    Hopkins et. al. (1997, p. 284) มีความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรมี

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการวิถีชวีิต

ครูที่ดแีมบ้างครั้งจะถูกมองว่า การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพถูกแยกออกจากการปฏิบัติ 

ก็ตาม แต่ยังส่งผลดตี่อนักเรียน ดังน้ันผูบ้ริหารโรงเรียนที่เป็นผู้นำทางวิชาการจงึต้อง

พัฒนาครูแกนนำให้ ความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น  

    McEwan. (1998, p. 215) มีความเห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจัด

เวลาให้ครูได้อบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และกำกับติดตามความก้าวหน้า 

ทางวิชาชีพของครูอยู่เสมอ  

    Jazzar and Algpzzine (2007, p. 107) กล่าวว่า ในการพัฒนาวิชาชีพ

ครูเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับนักเรียนนัน้ต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียน

การสอน รูปแบบการเรียนการสอน การฝกึอบรมที่มคีวามสำคัญต่อการเรียนการสอน 

   สรุปได้ว่าการพัฒนาคุณภาพครู หมายถึง กระบวนการพัฒนางาน 

และให้ครูมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วยการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
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เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรยีน การพัฒนาวิชาชีพครูถือว่าเป็น

องค์ประกอบที่สำคัญของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่จะส่งผลต่อการเพิ่ม

ความสามารถของครูทั้งด้านการดำเนินโครงการ และกิจกรรมการสนับสนุนความเป็นครู

มอือาชีพ 

  4. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

   ปัจจัยที่มคีวามสำคัญ ต่อการพัฒนาโรงเรียนและมีผลกระทบต่อ

คุณภาพการเรียนการสอน ประการหนึ่งคือ บรรยากาศการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ในโรงเรยีน บรรยากาศโรงเรียนมอีิทธิพลต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรยีน ผู้บริหารจะมี

บทบาทสำคัญในการเสริมสร้างบรรยากาศ ทางวิชาการ ของโรงเรียนทั้งด้านตัวครูและ

นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน จึงมนีักวิชาการ

ให้ความหมาย และความสำคัญของด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

    จรยิาภรณ์ พรหมมิ (2559, หนา้ 58) ได้กล่าวว่า บรรยากาศ

โรงเรียน คอื ลักษณะเฉพาะภายในโรงเรียน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนที่อยู่ใน

โรงเรียนนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในของโรงเรียน ซึ่งการสร้างบรรยากาศ

ให้ผู้เรยีนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ก็ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนทั้งในปัจจุบัน 

และอนาคต 

    เพ็ญนภา พลับฉิม (2559, หนา้ 48) ได้กล่าวไว้ว่า ความสำคัญ 

ของการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ช่วยใหส้ภาพแวดล้อมในโรงเรยีนเอือ้ต่อการ 

เรียนรู้และการปฏิบัติงาน ช่วยใหค้รูและนักเรียนมีแรงจูงใจ ทำใหก้ารจัดการเรียนการสอน

บรรลุความสำเร็จ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 174-176) กล่าวไว้ว่าการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศกึษา คือการสร้างบรรยากาศทางการเรยีนรูข้อง

สถานศกึษา เป็นสิ่งแวดล้อมสำคัญในการปฏิบัติงาน และเกิดจากการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระหว่างบุคคลต่อบุคคลในโรงเรียน และส่งผลไปถึง

ความรูส้ึกของบุคคลในโรงเรียน บรรยากาศทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล

ต่อบุคลากรในโรงเรยีน โรงเรียนที่มีบรรยากาศที่ดีจะทำให้การทำงานของบุคลากรบรรลุ

จุดหมายสำคัญที่ตอ้งการ สิ่งสำคัญที่สุดที่ส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศที่ดีของโรงเรียน คอื 

การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน การสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้นั้น ประกอบด้วย 
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     1. การส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้การส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนการสอน เมื่อบรรยากาศของสถานศกึษาเป็นบรรยากาศที่แสดงว่า

เห็นคุณค่าของการเรยีนรู้และเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้บรรลุผลสำเร็จได้ จึงเป็นการยาก

ที่จะไม่เรียนรูผู้บ้ริหารสถานศกึษาจงึเป็นผู้ที่รับผดิชอบการสร้างบรรยากาศการจัด

การศกึษาทุกระดับ เป็นบรรยากาศที่ช่วยดึงพลังงานของนักเรียนและครูออกมามี 

หลายวิธีการที่จะทำให้เกิดผลได้ เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระบบ  

การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

     2. สะท้อนผลงาน วิเคราะห์และวิพากษ์ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละเรื่องกับครู ควรติดตามการทำงานของครู โดยการถามไถ่เยี่ยม

หอ้งเรียน และทบทวนข้อมูลตามลำดับเพื่อยืนยันว่า มีการเปลี่ยนแปลงการสอนเกิดขึ้น 

และกำลังมคีวามก้าวหน้า 

     3. สร้างสัมพันธภาพที่ดกีับผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู นักเรียน

ผูป้กครอง และชุมชน โดยการมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดเีป็นลักษณะที่สำคัญของผู้นำทางวิชาการ

ซึ่งการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดขีองผูบ้ริหารสถานศกึษาจะทำให้ครูเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการสอนได้ 

    สาวติร ีมาตขาว (2560, หน้า 36) กล่าวไว้ว่า การสร้างบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ในสถานศกึษา เป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นองค์ประกอบที่มอีิทธิพลก่อใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และคุณลักษณะของผูเ้รียนเป็นอย่างดี การจัดสภาพแวดล้อม

ในสถานศกึษาให้เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการศกึษาเพราะจะทำให้สถานศกึษา

นำไปเรียนและทำงานนำมาซึ่งความรูป้ระสบการณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อมเป็นหนา้ที่

โดยตรงของสถานศกึษาที่ต้องกำหนดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ถ้าบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ในสถานศกึษาไม่ดี ย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจติของผู้เรยีนรวมทั้ง 

มีอทิธิพลต่อการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

    ปิยธิดา ทาปลัด (2561, หน้า 52) ได้กล่าวว่า ดา้นการส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การที่ผูบ้ริหารแสดงบทบาทกระตุน้ และพัฒนาในด้าน

การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเป็น พฤติกรรมหรอืกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนรูโ้ดยส่งผลต่อการดา เนินงานของ บุคลากร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ก่อใหเ้กิด

ความรักความผูกพันและภูมิใจในสถานศกึษาของตน การจัดบรรยากาศทางวิชาการที่ดี

เช่น มีกิจกรรมทางวิชาการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ บุคลากรเป็นแรงกระตุ้นให้ 
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ทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการ 

และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

    อาราดา ปรักมานนท์ (2563, หนา้ 35) ได้กล่าวว่า การเสริมสรา้ง

บรรยากาศทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศ 

ทางวิชาการ เพื่อสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ผู้บริหารโรงเรยีนจะต้องแสดง 

บทบาทในฐานะผูน้ำในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียนที่เอื้อต่อการทำงานครู อาจารย์ ซึ่งจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพที่ดขีึ้น การสร้าง

บรรยากาศต่อการเรียนรูเ้ป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผูน้ำทาง

วิชาการ ผู้บริหารโรงเรยีนเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอัน 

จะไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียน สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูม้ีผลต่อขวัญกำลังใจที่ดี 

ของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น 

   จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

หมายถึง การสร้างสิ่งที่มอีิทธิพลต่อ พฤติกรรมของคนที่อยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ ให้มี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  

การสรา้งบรรยากาศให้ผูเ้รียนที่ดจีะก่อใหเ้กิดการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุข ซึ่งเกิดประโยชน์ 

ต่อผู้เรยีนโดยตรง และจะสามารถช่วยใหค้รูและนักเรียนมแีรงจูงใจ ทำให้การจัดการเรียน

การสอนบรรลุความสำเร็จ 

  5. การนิเทศติดตามการเรยีนการสอน 

   การนเิทศทางการศกึษาเป็นกระบวนที่ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการ 

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการจัดการเรยีนการสอน 

ที่สอดคล้องกับความเป็นพลวัฒน์ของสังคม และความต้องการของชาติ การนเิทศจะช่วย

ให้ครูเกิดการพัฒนาทุก ๆ ด้าน การนเิทศจึงเป็นเครื่องสำคัญสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียน 

ในฐานะผูน้ำทางวิชาการ ในการช่วยเหลอืพัฒนาและสนับสนุน และครูให้สามารถปฏิบัติ

หนา้ที่ได้เต็มศักยภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หลักในด้านผู้เรียนได้จากการศกึษาทฤษฎี  

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการได้ให้ความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมาย 

ของการนิเทศทางการศกึษาไว้ดังนี้ 
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    กัญญ์วรา เครื่องพาที (2556, หนา้ 60) สรุปได้ว่า การนิเทศทาง

การศกึษา หมายถึง กระบวนการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่มุ่งให้คำแนะนำและความ

ช่วยเหลอืครูผูส้อนในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

คุณภาพผูเ้รียนประกอบด้วยการสังเกตการสอนการประชุมการจัดการเรียนการสอน 

การเยี่ยมชัน้เรียน 

    เพ็ญนภา พลับฉิม (2559, หนา้ 46) สรุปได้ว่า กระบวนการนเิทศ 

เป็นการดำเนินการเป็นขั้นตอนใน การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การให้

ความรู ้การสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุน การปฏิบัติงาน การประเมินผล  

และการปรับปรุงแก้ไข 

    ปิยพร บุญใบ (2563, หนา้ 57) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านการนิเทศ

การศกึษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน เพื่อร่วมมอืในด้านการนเิทศภายใน  

มีการนเิทศตดิตาม ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของผูส้อน 

อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจในการทำงานแก่คณะครู สามารถใหค้ำปรึกษา 

แนะนำ ชีแ้จง ชีแ้หล่งวิทยาการที่เหมาะสมให้แก่ครูผูส้อน มีการจัดประชุม อบรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ครูมโีอกาสพัฒนางานการเรียนการสอน 

    Nolan & Hover (2006 cited in Watkin, 2011) กล่าวว่า ศกึษานิเทศก์ 

ไม่ได้มคีวามหมายว่า เป็นผู้ตัดสินความสามารถและผลงานของครูแต่ในทางตรงกันข้าม 

ศกึษานิเทศก์คือผู้ที่ช่วยใหค้รูได้พบกับเป้าหมายที่แท้จริงของผูเ้รียน ซึ่งจากวรรณกรรม 

ที่ศึกษานั้นสามารถระบุได้ว่า จุดประสงค์หลักของการนิเทศการศกึษาก็คือการค้นพบ 

ความตอ้งการของครู แนะนำให้ครูได้ค้นพบความต้องการของผูเ้รียนซึ่ง  

    Marsh (2005 cited in Watkin, 2011) กล่าวไว้ว่า การนเิทศที่จบลง

อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทักษะและความรูข้องครูจะพัฒนาขึน้ซึ่งจะส่งผลต่อผลการเรียนรู้

ของนักเรียนในระดับสูง 

   จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า การนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

หมายถึง การนเิทศตดิตาม ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

ผูส้อนอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่คณะครู การช่วยเหลอื

พัฒนา และแนะนำครู และคอยชีแ้จง ชี้แหล่งวิทยาการที่เหมาะสมให้แก่ครูผูส้อน  

เพื่อพัฒนาการสอนไปในทางที่มปีระสิทธิภาพ 
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   สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารจัดการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรยีน

โดยจะต้ออองมีการวางแผนอย่างมีวสิัยทัศน์ที่เชื่อมโยงกับ วสิัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ บริหารการจัดการหลักสูตรและกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาครูอยู่เสมอ ร่วมถึงการสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ 

ให้เหมาะสมและปลอดภัย และมีการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน ดูแล ส่งเสริม 

และสนับสนุนของครูผูส้อนอยู่เสมอ 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

 ความหมายของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

  หทัยชนก ปัญญา (2558, หน้า 25) ได้ให้ความหมายการบริหารงาน

วิชาการว่า เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการงานด้านพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา ด้านวัดและประเมินผล ดา้นผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

ด้านนิเทศการศกึษาด้านส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดา้นการจัดการเรียนการสอน ผูบ้ริหารและ

บุคลากรในสถานศกึษาจงึเป็นผู้มบีทบาท และหน้าที่สำคัญยิ่งในงานวิชาการ ถ้าบุคลากร

ทุกคนมคีวามตระหนักมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจุดมุ่งหมายของการ

จัดการศึกษาที่รับผดิชอบแล้ว ย่อมเป็นการง่ายที่จะทำให้งานวิชาการนัน้บรรลุ  

และนำความสำเร็จมาสู่สถานศกึษาที่จะสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มคีวามรู ้มีจริยธรรม  

และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างดี 

  ธัญญลักษณ์ ผาภูมิ (2559, หนา้ 25) ได้สรุปว่า การบริหารงานวิชาการ 

ถือเป็นงานหลักของสถานศึกษา ที่บอกถึงมาตรฐาน และคุณภาพการศกึษา  

เป็นเครื่องบ่งช้ีความเจรญิก้าวหน้าของสถานศกึษา ซึ่งบ่งบอกถึงประสทิธิภาพการจัด

การศกึษาแก่ผูเ้รียนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเป็นงานที่เกี่ยวกับผูบ้ริหารสถานศกึษา

และบุคลากรทุกระดับในสถานศกึษาโดยตรง 

  สมัย ชารมาลย์ (2559, หน้า 19) สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ

หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การพัฒนา และการ

ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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โดยมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความสามารถทักษะกระบวนการ ตลอดจนคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ อันจะส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียนและชุมชน 

  ทัศนยี์ ใจดี (2561, หนา้ 16) ได้สรุปไว้ว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของ

สถานศกึษาหรอืโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผูเ้รียนในเรื่องการ

เรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนได้รับการพัฒนารอบด้านจนเต็มศักยภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกายและจติใจคือเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งเป็น

ภาระของผูบ้ริหารครูผูส้อนร่วมกันจัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  พัฒนพงษ์ วิเศษ (2561, หน้า 32) ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ  

ต้องคำนึงถึงองประกอบที่สำคัญ คือ ภาระงานบริหารวิชาการทั้ง 17 งาน และผูบ้ริหาร

ต้องเข้าใจบริบทของโรงเรียน เข้าใจ ครูผู้สอนหรอืบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีน 

รวมถึงการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ตลอดจน 

การคำนึงถึงผลงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ย่อมจะสามารถทำให้การ 

บริหารงานวิชาการบรรลุความสำเร็จได้ 

  จติรา แก้วมะ (2563, หนา้ 35) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

การดำเนินงานภายใต้ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ที่เกี่ยวกับการพัฒนางานคุณภาพ

การศกึษาให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหนา้ที่ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย

ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดการศกึษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานให้ฝ่ายทำงานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการ บริหารงานวิชาการ คือ การบริหารกิจกรรมในโรงเรียน  

ที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหไ้ด้ผลดี และเกิดประโยชน์ 

ต่อผู้เรยีนมากที่สุด 

  สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการ คือ การดำเนนิงานภายใต้ขอบข่าย 

การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานคุณภาพการศกึษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งช้ีความเจรญิก้าวหนา้ของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหาร

สถานศกึษาและบุคลากรทุกฝ่าย ต้องมกีารร่วมมอืกันดำเนนิการตามบทบาทหน้าที่  

การจัดการศกึษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานให้ฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ความสำคัญของหลักการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

  งานวิชาการเป็นงานที่สำคัญที่สุดของโรงเรยีน เพราะโรงเรยีนจะมีมาตรฐาน

คุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึน้อยู่กับงานวิชาการเป็นหลัก ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ 
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โรงเรียน ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการนั้นมีหน่วยงานทางการศกึษา 

และนักการศกึษาได้กล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้ 

   สมัย ชารมาลย์ (2559, หน้า 20) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลัก 

เป็นหัวใจของกิจกรรมทุกชนิดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 

การศกึษาที่ผู้บริหารจะต้องใหค้วามสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

ทั้งเป็นงานที่ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องปฏิบัติเป็นภารกิจหลัก โดยมุ่งประโยชน์ให้ผู้มี 

ความเพียรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถปรับตัวในสังคม มีความรู้และทักษะ 

ตามศักยภาพและมีความเป็นพลเมืองดใีนระบอบประชาธิปไตย  

   ดวงพร แสนภูวา (2560, หน้า 12) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจหลัก 

ในสถานศกึษา เป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากจุดมุ่งหมายของสถานศกึษา คือ 

การจัดการศกึษาให้มคีุณภาพขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิน้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ  

และงานวิชาการถือเป็นเครื่องมอืชีว้ัความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหารได้ 

   อมรรัตน์ อุปพงษ์ (2560, หน้า 12) กล่าวว่า ความสำคัญของการ

บริหารงานวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงเรยีน และถือว่าเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา

องค์กรที่จะต้องมกีารวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะทำใหง้าน

วิชาการของโรงเรียนนัน้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ เพื่อความสำเร็จของ

สถานศกึษา 

   ทัศนยี์ ใจดี (2561, หนา้ 17) กล่าวว่า งานวิชาการและการบริหาร

โรงเรียนเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการ

บริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอน

ดำเนนิไปได้อย่างราบรื่นเปรียบเสมือนเส้นเลอืดใหญ่ที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจการบริหารจงึเป็น

กิจกรรมที่สำคัญที่สุดของงานวิชาการผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศกึษาจงึเป็นผูท้ี่มี

บทบาทและหน้าที่สำคัญยิ่งในงานวิชาการถ้าบุคลากรทุกคนตระหนักมีความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของการศึกษาย่อมง่ายที่จะทำให้งานวิชาการนัน้บรรลุและนำความสำเร็จมาสู่

สถานศกึษาและสร้างผูเ้รียนให้มคีุณภาพมีความรูเ้ป็นคนดีคนเก่งของสังคมและอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   ภาคภูมิ ทองลาด (2561, หน้า 28) ได้ให้ความสำคัญของการบริหารงาน

วิชาการ คอื งานบริหารงานวิชาการ ถอืเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่บอกถึงมาตรฐาน 
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และคุณภาพการศกึษา เป็นเครื่องบ่งช้ีความเจรญิก้าวหน้าของสถานศกึษา ซึ่งผู้บริหาร

สถานศกึษาและบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ ต้องร่วมมอืกันดำเนินการ และพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องทางวิชาการ ที่จะทำให้นักเรียนมีประสิทธิผลตามที่ต้องการ 

   จติรา แก้วมะ (2563, หนา้ 35) งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร

สถานศกึษา ถือว่า เป็นหัวใจของการบริหารการศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษาควรให้

ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอน 

เพราะการจัดการศกึษาเป็น การวางพื้นฐานในการพัฒนาคนใหส้ามารถแสวงหาความรู้ 

กาวมั่นทันโลก สามารถปรับตัวอยู่ได้อย่างมีสุข 

 สรุปได้ว่าความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจของการบริหาร

การศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษาควรใหค้วามสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาองค์กร  

ที่จะต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะทำให้งานบรรลุ

จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ 

ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรยีน 

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยการเลือกสรรวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจหลักในการบริหาร 

โรงเรียน ผู้บริหารจะต้องดำเนินการในเชงิของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายสูงสุด คอืความ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อให้ 

เด็กไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติ โดยงาน

วิชาการเป็นงานหลัก หรอืเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอำนาจ 

ในการบริหารจัดการทั่วไปให้สถานศกึษามากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ ทีจ่ะให้สถานศึกษา

ดำเนนิการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรยีน 

สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยสำคัญทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ  

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบานการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล  

รวมทั้งการวัดปัจจัยเกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมี 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการกิจของงานในการบริหารงานวิชาการใหม้ี 

ประสิทธิผล ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 29 - 30) 

  1. การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา 

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

  2. การวางแผนงานวิชาการ 

  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

  4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

  8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 

  9. การนเิทศการศกึษา 

  10. การแนะแนว 

  11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

  12. การส่งเสริมชุมนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

  13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น 

  14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

  15. การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา 

  16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

  17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 แนวทางการปฏิบัติและประสิทธิผลของการทำงาน มีดังน้ี 

  1. การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ 

หลักสูตรท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติ มดีังนี้ 

   1.1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาจัดทำไว้ 
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   1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็น 

ที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษาให้ความสำคัญ 

   1.3 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาและ 

ชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

   1.4 จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำ 

รายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์

และจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนให้แก่ผู้เรยีนประเมินผลและปรับปรุง 

   1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติ 

    ผลจากการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยการกำหนดมาตรฐาน 

การเรียนรูเ้ป็นรายวิชาและช่วงช้ัน ถ้าหากปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ซึ่งสถานศกึษาจะได้สาระการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหา 

ของชุมชนและสังคม และการใชภู้มิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้มคีวามรู ้ความสัมพันธ์กับ

วถิีชวีิตจริงในชุมชน 

  2. การวางแผนงานวิชาการ แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   2.1 วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ  

ดูแลนิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ 

การศกึษาและการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

   2.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตโิดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาช้ันฟื้นฐาน 

    ผลจากการวางแผนงาน ผูบ้ริหารจะได้มกีารเตรียมงานและกำหนด

แผนในการดำเนินงานวิชาการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินงานวิชาการบรรลุเป้าหมาย  

  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   3.1 จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความร่วมมอื 

ของเครือข่ายสถานศกึษา 

   3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตามแนว

ปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
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ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพ การเรียนรู้ของผู้เรยีนพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

   3.3 ใชส้ื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

   3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อ 

การเรียนรู้ 

   3.5 ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

   3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลอื 

นักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

    ผลจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา จะได้กระบวนการ 

ที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอน ที่ดำเนินกิจกรรมไปตามหลักสูตรที่ได้กำหนดเอาไว้  

ซึ่งจะเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ในการฝึกคิด ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และได้ส่งเสริมพัฒนาการ

ในทุก ๆ ดา้นของผูเ้รียน 

  4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   4.1 จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง 

   4.2 จัดให้มกีารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เองใหท้ันกับการ 

เปลี่ยนแปลงทางต้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นตันแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

   4.3 จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา มคีวามรูแ้ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี 

ความสุข 

   4.4 จัดให้มีวชิาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

   4.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึง้มากขึน้ สำหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา อาชีวศึกษา

การศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผูบ้กพร่อง พิการ และการศกึษาทางเลือก 

   4.6 เพิ่มเติมเนือ้หาสระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา 

ความตอ้งการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 
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   4.7 สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการ 

เรียนรู้การสอนและอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษโดยความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและเครอืข่ายสถานศกึษา 

   4.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสถานศกึษา 

   4.9 นิเทศ ตดิตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 

และรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

    ผลจากการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา จะมีการศกึษาวิเคราะห์

หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพราะหลักสูตรนั้นเป็นสิ่ง 

ที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่

เป้าหมายของการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   5.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

และความถนัดของผูเ้รียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและการประยุกต์ 

ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

   5.2 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

   5.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ฝกึการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

   5.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

   5.5 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม

สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละความรอบรู้ รวมทั้ง 

สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกรเรียนรู้ ทั้งนีผู้ส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ 

ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนกรสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

   5.6 จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน 

ความร่วมมอื กับบิดามารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียน 

ตามศักยภาพ 
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    ผลจากด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกันของ

นักเรียนและครูทั้งในและนอกห้องเรยีน จะทำให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมี 

กระบวนการ จนเต็มศักยภาพจนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้ดว้ยตนเองและมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

  6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนแนวทาง 

การปฏิบัติ มีดังนี้ 

   6.1 กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร 

สถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

   6.2 จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด 

และประเมินผลของสถานศึกษา 

   6.3 วัดผล ประเมนิผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผล

การเรียน 

   6.4 จัดใหม้ีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดใหม้ีการซ่อมเสริม

กรณีที่มผีูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

   6.5 จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผล 

   6.6 จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 

ผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างองิ ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน 

   6.7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ  

รายปี รายภาค และตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศกึษาขั้นฟื้นฐาน 

   6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศกึษาที่จะแต่งตัง้

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่คณะกรรมการเทียบระดับ

การศกึษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

และเสนอคณะกรรมการบริพารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหาสถานศกึษา

อนุมัตกิารเทียบโอน 

     ผลจากด้านการวัดผลประเมินผล และเป็นการเทียบโอนผล 

การเรียน ซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนทำการวัดสภาพจรงิของนักเรียน ว่ามีคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด จะสามารถทำให้รู้ถึงศักยภาพของผูเ้รียน 
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ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 

ผูเ้รียนใหม้ีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึน้ 

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ 

มีดังนี้ 

   7.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศึกษา 

   7.2 พัฒนาครูและนักเรียนใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ 

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรู้ที่ซับช้อนขึ้นทำใหไ้ด้เรียนได้ฝกึการ

คิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู ้แบบสหวิทยาการ 

และการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจ 

   7.3 พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย 

   7.4 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรยีนรูแ้ละพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา 

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

    ผลจากการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

โดยครูผู้สอนจะได้นำจุดอ่อน หรอืข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวครูผูส้อน  

ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาหาทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

  8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   8.1 จัดใหม้ีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก 

สถานศกึษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กับการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 

   8.2 จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พัฒนาหอ้งสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้จัดให้มีห้องสมุดหมวด 

วิชา หอ้งสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในหอ้งเรียน หอ้งพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย 

หอ้งคอมพิวเตอร์ อนิเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center 

สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสอื สวนธรรมะ เป็นต้น 

   8.3 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเวียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการ 

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษารองคนเอง เช่น จัดเส้นทางแผนที่ และระบบการ 

 



50 

เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประราชน หอ้งสมุดสถาบันการศกึษา พิพธิภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  

    ผลจากการพัฒนาส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู ้ผูศ้กึษาจะได้จัดหา จัดทำ 

ปรับปรุงแหล่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนได้จัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย และสิ่งที่ช่วยใหน้ักเรียนได้เกิดการเรยีนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

  9. การนิเทศการศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   9.1 สร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กี่ยวช้องให้เข้าใจ 

กระบวนการนเิทศภายในว่า เป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน ที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการ

พัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนและตัวครูเอง 

   9.2 จัดการนเิทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง 

เป็นระบบและกระบวนการ 

   9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศ 

การศกึษาของสำนักงานเขตฟืน้ที่การศกึษา   

    ผลจากการนเิทศการศกึษา จะได้การร่วมมอืกันพัฒนาคุณภาพ  

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียน จากบุคลากรภายในและจากภายนอก 

โรงเรียนโดยวิธีการให้คําปรึกษาหารอื การประชุม ให้คำแนะนํา การศกึษาเอกสาร  

การเยี่ยมห้องเรียน และสามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนได้ 

  10. การแนะแนว แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

   10.1 กำหนตนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีารแนะแนวเป็นองค์ประกอบ 

สำคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศกึษามีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

   10.2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนวและดูแลช่วยเหลอื 

นักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน 

   10.3 สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณคำของการแนะแนว 

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 



51 

   10.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติมในเรื่องจิตวทิยา 

และการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

และเชื่อมโยง สู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

   10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพ 

ที่เหมาะสม ทำหนา้ที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

   10.6 ดูแล กำกับ นเิทศ ตดิตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว 

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมีระบบ 

   10.7 ส่งเสริมความร่วมมอืและความเข้าใจอันดี ระหว่างครู ผู้ปกครอง

และชุมชน 

   10.8 ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา องค์กรภาครัฐ 

และเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

   10.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

    ผลจากการแนะแนวจะได้มีการเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลอืนักเรียน  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในทุกด้าน ดว้ยวิธีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนํา ช่วยเหลอื รับฟัง 

ความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของตน 

  11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

แนวทางการปฏิบัติ มดีังนี้  

   11.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศกึษาให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาขั้นฟืน้ฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตฟืน้ที่ 

การศกึษา และความตอ้งการของชุมชน 

   11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหาร 

ที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสรา้งระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศ 

ให้เป็นหมวดหมู่ ขอ้มูลมคีวามสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน 

อยู่เสมอ 

   11.3 จัดทำแผนสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา (แผนกลยุทธ์/

แผนยุทธศาสตร์) 

   11.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการดำเนินโครงการ/ 

กิจกรรมสถานศกึษา ตอ้งสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็ง เน้นการมสี่วนร่วม และวงจร

การพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรอืที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 
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   11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โดยดำเนินการ 

อย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

   11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   11.7 จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงาน

ประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฟื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    ผลจากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศกึษา จะได้กระบวนการที่บุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายร่วมกันวางแผน กำหนด 

เป้าหมายหาวิธีการแนวทาง แล้วลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้ จะมีการบันทึกข้อมูล 

เพื่อร่วมกันตรวจสอบผลงาน จุดเด่น จุดที่ต้องการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการ 

ในโรงเรยีนมีประสทิธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

  12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติ  

มีดังนี้ 

   12.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา

สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

   12.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้

ภายในชุมชน 

   12.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้

ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเสือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  

   12.4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

    ผลจากการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คือ 

จะได้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางดา้นวิชาการที่ชมชนสนใจ และพัฒนาชุมชนให้มคีวาม

เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองในเชงิวิชาการได้ 

  13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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   13.1 ระดมทรัพยากรเฟื่อการศกึษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต 

ประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

   13.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน  

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

   13.3 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

   13.4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสรา้ง 

ความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 

การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น เป็นต้น 

  ผลจากการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา และ

องค์กรอื่น จะมีการสร้างเครอืข่ายองค์กรที่ร่วมมอืกัน ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ทั้งบริเวณ

ใกล้เคียงกันในเขตพืน้ที่การศกึษา และต่างเขตพืน้ที่การศกึษา   

  14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   14.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชารีพ สถาบัน 

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธใินการจัด 

การศกึษาขั้นฟื้นฐาน 

   14.2 จัดให้มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม 

ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องศ์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศกึษา 

   14.3 ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ผูเ้รียน 

   14.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ร่วมกัน  

ระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 

สังคมอื่น 

   14.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

   14.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ 

เฟื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลจากการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา คอื การจัดโรงเรียน 

ให้เป็นแหล่งเรียนรูข้องชุมชนและหน่วยงานอื่น โดยโรงเรียนจะมีการสร้างเครือข่าย  

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันใหม้ากที่สุด 

  15. การจัดทำระเบียบ และแผนปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

สถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   15.1 ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวองทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแผนเตียวกัน 

   15.2 จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานต้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวช้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเตียวกัน 

   15.3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา และแก้ไขปรับปรุง 

   15.4 นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานต้านวิชาการของสถานศกึษา

ไปสู้การปฏิบัติ 

   15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

     ผลจากการจัดทำระเบียบ และแผนปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของสถานศกึษา คอื โรงเรียนจะมีระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการ ของสถานศกึษาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน องค์การที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่มคีวามชัดเจนมคีวามเป็นรูปธรรม  

และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น 
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  16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ 

มีดังนี้ 

   16.1 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

   16.2 จัดทำหนังสอืเรียน หนังสอืเสริมประสบการณ์ หนังสอือ่าน

ประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

   16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสือเสริม 

ประสบการณ์หนังสอือ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใชป้ระกอบการเรียน

การสอน 

    ผลจากการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา โรงเรียน

จะได้หนังสอืแบบเรียนที่มคีุณภาพ มีเนื้อหาถูกต้องตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ตามตัวชีว้ัดชั้นปีและตัวชีว้ัดช่วงช้ัน และเป็นแบบเรียนที่มแีบบฝกึหัดใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 

  17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

   17.1 จัดให้มีการ่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา 

และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

   17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 

การเรียนรู ้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตัง้เครอืข่ายทางวิชาการ  

ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรูข้องสถานศกึษา 

   17.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา โดยงเน้นการ 

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตอ้งให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองศ์ความรู้ใหม่ ๆ 

เกิดขึ้นโดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศกึษาของสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

   17.4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ของสถานศกึษาและชุมชน 

   17.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ในการจัดหา ผลติ ใช้ และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    ผลจากการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา คือสถานศกึษา

สามารถจัดหาจัดทำปรับปรุงสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ครูและ 
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นักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย และสิ่งที่ช่วยใหน้ักเรียนได้เกิด 

การเรียนรู้ ได้จนเต็มศักยภาพและความยั่งยืน 

  ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเพื่อหาประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียน บางเนือ้หามีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ผูว้ิจัย 

จึงนำมาจัดกลุ่มงานวิชาการออกเป็น 8 ด้าน ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ที่มีเนื้อหาลักษณะ 

            งานไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอบข่ายงานวิชาการ ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการ 

การบรหิารงานวิชาการ 

1. ด้านการพัฒนาหรอืดำเนินการเก่ียวกับ

การให้ความเหน็การพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติ 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และหลักสูตรทอ้งถิ่น 

2. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 

3. การวางแผนงานวิชาการ 2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ 
4. การจัดทำระเบยีบ และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับงานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 

5. การจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา 3. ด้านการจดัการเรียนการสอน การพัฒนา 

กระบวนการเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผล 6. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

7. การวัดผล ประเมนิผล และดำเนนิการ 

เทียบโอนผลการเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

8. การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา 

4. ด้านการวจิัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษาและสง่เสรมิแหล่งเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพ 9. การพัฒนาสง่เสรมิให้มีแหล่งเรียนรู้ 

10.การนิเทศการศึกษา 5. ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 

11. การแนะแนว 

12. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

13. การส่งเสรมิชุมชนใหม้ีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 

7. ด้านการสรา้งความเข้มแขง็ทางวิชาการ  
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 จากตาราง 2 พบว่า การพิจารณาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการที่มี

เนือ้หาลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งด้านบริหารงานวิชาการมทีั้งหมด 8 ดา้น ดังนี ้ 

  ด้านการบริหารวิชาการ 8 ด้าน 

   1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาหลักสูตรท้องถิ่น 

    1.1 การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติ 

    1.2 การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

   2. ดา้นการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  

    2.1 การวางแผนงานวิชาการ 

    2.2 การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา 

   3. ดา้นการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

และการวัดและประเมินผล 

    3.1 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

    3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ขอบข่ายงานวิชาการ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

 

15. การส่งเสรมิและสนับสนนุงานวิชาการ 

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน  

สถานประกอบการและสถาบนัอื่น 

ที่จัดการศึกษา 

16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน 

เพื่อใช้ในสถานศกึษา 

8. ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน  

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและส่งเสริมใหม้ีแหล่ง

เรียนรู ้

17. การพัฒนาใช้สื่อเทคโนโลยีทาง

การศกึษาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้ 
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    3.3 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

แนวทางการปฏิบัติ 

   4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ที่มคีุณภาพ 

    4.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

    4.2 การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

    4.3 การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

   5. ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศึกษา 

    5.1 การนิเทศการศกึษา 

    5.2 การแนะแนว 

   6. ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

    6.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

   7. ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    7.1 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

    7.2 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น 

    7.3 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

   8. ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้  

    8.1 การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

    8.2 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ดังนัน้จะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานมีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้านอันจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดประสทิธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้าน ซึ่งสามารถสรุปขอบเขต

ของงานวิชาการทั้งหมดคอื การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานวิชาการ การจัดกาวเรียนการสอนในสถานศกึษา 

การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้การวัดผลประเมินผล



59 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้การนเิทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การส่งเสริมชุมนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา และองค์กร

อื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศกึษา การคัดเลือกหนังสอืแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา  

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

บริบทสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 การศกึษาในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ศกึษาบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย ประวัติ วสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  

และนโยบาย (การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot Analysis) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงสรา้งการบริหาร และรายชื่อโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564, ออนไลน์) 

  ประวัติ 

   จังหวัดสกลนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ

เมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ เต่างอย ภูพาน กุดบาก นิคมน้ำอูน 

วารชิภูม ิส่องดาว สว่างแดนดิน เจริญศลิป์ พังโคน พรรณนานิคม อากาศอำนวย วานร

นิวาส คาตากล้า และอำเภอบ้านม่วง ภูมิประเทศและภูมิอากาศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพืน้ที่

ราบสูง สูงกว่าระดับน้าทะเล ประมาณ 172 เมตร ตอนกลางเป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การ 

ทำนา มีหนองหารเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มเีนือ้ที่ประมาณ 77,016 ไร่อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  

26.77 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,449.9 มลิลิเมตร/ปี การคมนำคม  

เขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 1 จัดตัง้ที่อำเภอเมืองสกลนคร เป็นศูนย์กลาง 

การคมนาคมของจังหวัดและอำเภอเขตปริมณฑล การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์ อำเภอ 

ที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอกุดบาก อำเภอใกล้ที่สุด 22 กิโลเมตร ได้แก่ 

อำเภอโคกศรีสุพรรณ อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจในเขตชุมชนเมือง ค้าขาย 

อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร สำหรับชุมชนอำเภอ 
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รอบนอก มอีาชีพทำนา ทำไร่ มีระบบชลประทานขนาดย่อม สนับสนุนส่งเสริมรายได้ 

และสภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

  วิสัยทัศน์ 

   วิสัยทัศน์ ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

คือ วิสัยทัศน์ (Vision) “สร้างคุณภาพผูเ้รียน สู่สังคมยุคใหม่ที่ยั่งยืน” 

  พันธกิจ  

   พันธกิจ (Mission) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

    1. จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

    2. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

โดยพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มคีวามรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ 21 

    3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอือาชีพ 

    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคน

ได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

    5. ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (SDGs) 

    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ 

ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  เป้าหมาย 

   เป้าหมายของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

    1. ผู้เรยีน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์

นวัตกรรม มคีวามรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 

ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อเป็นพลเมือง 

และพลโลกที่ดี 
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    2. ผู้เรยีนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  

กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง  

เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    3. ครู เป็นผู้เรยีนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นยำ 

ทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

    4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์

และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มสีำนึกความรับผดิชอบ (Accountability)  

และการบริหารแบบร่วมมอื 

    5. สถานศึกษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรยีนรู้ 

ร่วมมอืกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเ้กี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพืน้ที่ 

จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรยีนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

    6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการ  

เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

    7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  

โดยกระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศกึษา บริหารเชิง 

บูรณาการ มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ กำกับ ตดิตาม ประเมินผล  

และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใชว้ิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

  นโยบาย 

   นโยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 

และของชาติ 

     1. ผู้เรยีนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน 

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

     2. ผู้เรยีนทุกคนมทีัศนคตทิี่ดีต่อบ้านเมือง มหีลักคิดที่ถูกต้อง  

เป็นพลเมืองดขีองชาติ มคีุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มจีติสาธารณะ 
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มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

     3. ผู้เรยีนทุกคนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด  

ความรุนแรง การคุกคามในชีวติและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์  

และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

     1. ผูเ้รียนทุกระดับให้มคีวามเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 

     2. ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 

     3. ผูเ้รียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

     1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 

     2. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่น

ทางดา้นความคิด สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเ้พื่อการวางแผนชีวติ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

และนำไปปฏิบัติได้ 

     3. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาให้มคีวามรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 

     4. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

และการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

     5. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาให้มศีักยภาพในการจัดการสุขภาวะ 

ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวติอย่างมคีวามสุขทั้งด้านร่างกายและจติใจ 
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     6. ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach”  

ผูใ้ห้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

     7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

     1. สถานศกึษาจัดการศกึษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

     2. สถานศกึษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ที่ร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

     3. สถานศกึษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

     4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ  

และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพืน้ที่

ภูมศิาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศกึษา 

     5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศกึษา 

อย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศกึษาบริหารงานจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

     6. นำเทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมอื 

ให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสเข้าถึงบริการด้านการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     7. พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้าง

หลักประกันสิทธิการได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพของประชาชน 

    นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     1.สถานศกึษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู ้การสร้าง

จติสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

     2. สถานศกึษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศ 

การเก็บข้อมูลดา้นความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมา 

ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

     3. สถานศกึษามีการจัดทำนโยบายจัดซือ้จัดจา้งที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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     4. สถานศกึษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ การผลติและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำ 

สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี

บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรอืสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

     6. สถานศกึษาในสำนักงานเขตการศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 จาก 175 โรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมความรูแ้ละสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้

การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     7. สถานศกึษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  

จำนวน 175 โรงเรียน 

     8. มีสถานศกึษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้

ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

     9. สถานศกึษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร 

จัดการศึกษา 

     1. สถานศกึษาหรอืกลุ่มสถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการ 

บริหารและจัดการศกึษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

     2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัด  

ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มคีวามทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวใหท้ันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 

ติดตาม เพื่อให้สถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

     4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ 

ด้านการศกึษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศกึษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน 
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     5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิทิัล 

(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ 

  กระบวนการสู่ความสำเร็จ 5 A 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีนโยบาย 

ที่จะให้บริการแก่ข้าราชการครู และผูม้าติดต่อราชการเสมอืนญาติ โดยกำหนดนโยบาย 

ให้เป็น “สำนักงานมาตรฐาน บริการด้วยใจ” สร้างสำนึกใหข้้าราชการทุกคนมีความรักและ

หวงแหนองค์กร โดยให้ทุกคนได้เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ โดยสร้าง ความเข้าใจตามขั้นตอน 

    1. การสร้างความตระหนัก (AWARENEESS) 

    2. นำสู่การปฏิบัติ (ATTEMPT) 

    3. มุ่งสู่ความสำเร็จ (ACHIEVEMENT) 

    4. สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง (ACCREDITATION) 

    5. ชื่นชมความสำเร็จ (APPRECIATION) 

  เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   สถานศกึษาดี --------> โรงเรียนดี ผู้บริหารดี สื่อการสอนดี ชุมชนดี 

   นักเรียนมคีุณภาพ -----> ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยี มีวิถี 

              แบบไทยสื่อสารได้หลากหลาย 

  ข้อมูลจำนวนบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เขต 1 

   มีโรงเรยีนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 175 โรงเรียน มีบุคลากร

จำนวน 2,705 คน เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 175 คน และมีครูผู้สอนจำนวน 2,540 คน 

   สรุปได้ว่าจากบริบทสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 จะพบว่า เป้าประสงค์ที่หน่วยงานต้ังไว้จะให้ความสำคัญในการพัฒนาครู โดยครู

จะต้องเป็นผู้เรยีนรู้ มจีติวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะ

การจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายตอบสนองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 

และทักษะในการใช้เทคโนโลยี และจุดเน้นและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

กำหนดให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผูใ้ห้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ 

การเรียนรูห้รือผู้อำนวยการการเรียนรู ้ครูมีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีน 
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การสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจรยิธรรม กล่าวได้ว่าภาวะผูน้ำครู 

มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศกึษาใหม้ีคุณภาพ 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   ผูว้ิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

ในประเทศเพื่อเป็นแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

    ไพฑูรย์ บุญปัน (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

สระแก้ว เขต2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพจิารณาองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ใน

ระดับมากเช่นกัน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การกำหนดภารกิจของโรงเรียน  

การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและการจัดการด้านการเรียนการสอน

ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำแนกตามขนาดของ

โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และเมื่อพจิารณาเป็น

รายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า  

ด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน ควรให้ครูกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และใหแ้ต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้กำหนดโครงการร่วมกันในการพัฒนางานวิชาการ ดา้นการจัดการเรียน

การสอน ควรมีนิเทศติดตามโดยผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นผู้กำหนดปฏิทินการนเิทศ  

หรอืมอบหมายใหห้ัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการนเิทศแลว้รายงานผลต่อผูบ้ริหาร

สถานศกึษา และด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรม
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ทัศนศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพ 

    วิมลสิร ิมังธาน ี(2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย 

พบว่า 1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสทิธิผลการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความ 

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 6) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

7) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) ผลการวิเคราะห์ 

สมการพยากรณ์ระหว่าง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการ 

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

สกลนคร เขต 3 พบว่า มี 1 ด้านพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน  

คือดา้นเป็นผู้ประสานงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 9) นำเสนอแนวทางการ 

พัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด้านเป็นผูป้ระสานงาน     

    พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
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1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรยีน จำแนกตาม สถานภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนก ตามวุฒิการศกึษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  

และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ 

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .423) 4) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

มีอำนาจพยากรณ์ โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และภาวะผูน้ำวิชาการ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครูมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้เสนอ

แนวทางยกระดับภาวะผู้นำทางวิชาการ 3 ด้าน คอื ภาวะผู้นำวิชาการด้านการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการเรยีนรู้ ภาวะผูน้ำวิชาการด้านการสร้างบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ ภาวะผูน้ำวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

    สรายุทธ สิมมาจันทร (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า 1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 2) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวม มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 ส่วนประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 

แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 4) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน ที่มีขนาดของโรงเรียน 

แตกต่างกัน โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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5) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการขอผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 6) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย  

ด้านการพัฒนาครู ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการหลักสูตรและการสอน 

และการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการของโรงเรียน ร้อยละ 41.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

±.23991 7) ภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ดา้นการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ควรจะมีการเข้าร่วม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานจากโรงเรียน

ที่ประสบความสำเร็จทางการบริหารการศกึษา (2) ดา้นการจัดการหลักสูตรและการสอน 

ควรจะปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชน (3) ด้านการพัฒนาครู

ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนใหค้รูผูส้อน ทำวจิัยเพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนและ (4) ด้านการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ควรจะจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้มคีวามหลากหลาย ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนได้ค้นคว้าหา 

ความรูด้้วยตนเอง 

    ฉัตรชัย จันทา (2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง การศกึษาภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม ผลการวิจับพบว่า 

1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ โดยรวม มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามที่มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานต่างกัน โดยรวม มคีวามแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 4) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม จำแนกตามที่ปฏิบัติงานอยู่ในขนาดของโรงเรียนต่างกัน 

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 5) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม จำแนกตามลักษณะโรงเรียนที่เปิดสอนต่างกัน โดยรวม  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) ภาวะผู้นำทางวิชาการของ
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ผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม จำแนกตามโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม โดยรวม มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 7) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ควรได้รับการ

พัฒนา จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยใหผู้บ้ริหารสร้างความตระหนัก 

ให้เห็นความสำคัญของหลักสูตร ปรับวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน,  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยให้ผู้บริหารนเิทศกำกับติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ครู โดยให้ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้รับการอบรมสัมมนาและศึกษาต่อ  

พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาครูนิเทศกำกับ

ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีการให้รางวัลและแรงจูงใจสำหรับครู 

  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

   ผูว้ิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในประเทศเพื่อเป็นแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

    เนติเกษม ชักชวนดี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในกับประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า 1) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 1  

โดยภาพรวม มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ด้านการประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา และด้านการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา มคี่าเฉลี่ยต่ำสุด  

2) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมมีประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการมีวสิัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ 

ด้านการเรียนการสอนที่เข้มแข็งและด้านการตดิตามความก้าวหน้าของนักเรียน ส่วนด้านที่

มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านความร่วมมอืระหว่างนักเรียนและผูป้กครอง 3) ความสัมพันธ์

ระหว่างการดำเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในกับประสิทธิผลของการบริหารงาน
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วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ในระดับสูง 

    รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศภายในกับประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูร้ับการ

นิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู

ผูร้ับการนเิทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ประสิทธิภาพของกระบวนการการนเิทศภายใน

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการการนเิทศภายในและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

จำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 5) ความสัมพันธ์ระหว่างประสทิธิภาพของกระบวนการการนเิทศภายใน 

โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศ

ภายในนำเสนอเพื่อการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ขั้นปฏิบัติตามแผนการนเิทศ  

(2) ขั้นประเมินผลการนเิทศ (3) ขั้นปรับปรุงแก้ไขวิธีการนเิทศ และแนวทางพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนา

หรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาท้องถิ่น (2) ด้านการวางแผนงาน

ด้านวิชาการ (3) ด้านการนเิทศการศึกษา (4) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ (5) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (6) ด้านการจัดทำระเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา (7) ด้านการคัดเลือกหนังสือ 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 
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    สาลติา เรยีนทัพ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา กับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของสถานศกึษาตามการรับรู้ของครู ในอำเภอสรรคบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ำการทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยภาพรวม และ รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการกำหนดภารกิจ ของสถานศกึษา ด้านการส่งเสริม

บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมการจัดการ เรยีนการสอน  

และด้านการส่งเสริมการนเิทศ ตามลำดับ 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ของสถานศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน สถานศกึษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา ด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา ดา้นการพัฒนา หลักสูตรสถานศกึษาและด้าน

การนเิทศการศกึษา ตามลำดับ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำ ทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษากับ ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา  

ในอำเภอสรรคบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 โดยรวม 

มีความสัมพันธ์กัน ในทางบวก ในระดับปานกลาง (r =.536**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01  

    จติรา แก้วมะ (2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัย

พบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนจำแนก

ตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกัน ส่วนขนาดโรงเรียน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนขนาดโรงเรยีน พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกัน ในขณะที่
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม

พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 6) การวิจัยครั้งนี้ได้

นำเสนอแนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 2 ด้าน คือ 

(1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ และ (2) การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่อให้เกิดประสทิธิผลโรงเรียน และแนวทางยกระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จำนวน 10 ด้าน คอื (1) ควรมีการพัฒนา

หลักการด้านการพัฒนาหรือดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น (2) ควรมีการพัฒนาหลักการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา         

(3) ควรมีการพัฒนาหลักการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา     

(4) ควรมีการพัฒนาหลักการด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ (5) ควรมีการพัฒนา

หลักการด้านการนเิทศการศกึษา (6) ควรมีการพัฒนาหลักการด้านการแนะแนว (7) ควรมี

การพัฒนาหลักการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศกึษา 

(8) ควรมีการพัฒนาหลักการด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

(9) ควรมีการพัฒนาหลักการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

และ (10) ควรมกีารพัฒนาหลักการด้านการจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของสถานศกึษา 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

   Ruffin (2007, p. 15) ได้ศกึษาการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนในเมือง

เกี่ยวกับความเห็นและการใช้ภาวะผูน้ำทางวิชาการและอุปสรรคที่มผีลกระทบต่อการใช้

ภาวะผูน้ำทางวิชาการนัน้ใช้วิธีวิจัยเชงิคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกตการณ์

ในสถานที่จรงิและการรวบรวมหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติสรุปว่าการจะทำให้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนสามารถบริหารงานวิชาการให้มปีระสิทธิผลนั้นต้องสร้างภาวะผูน้ำทางวิชาการใน 

2 ดา้นซึ่งจะส่งผลไปถึงผู้บริหารโรงเรียนใหเ้ป็นผู้มคีวามพร้อมคือ 1) สร้างขีด

ความสามารถใหก้ับผู้อื่นอย่างมปีระสิทธิผลเพื่อใหม้ีภาวะผูน้ำร่วมและ 2) นำการ
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เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอย่างมากเพื่อให้ส่งผลถึงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 

ที่สูงขึน้ 

   Lineburg (2010) ได้ศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูโดยใช้วธิีวิจัยทั้งเชงิปริมาณ

และเชิงคุณภาพในขั้นตอนแรกใช้วธิีการเชงิคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารจำนวน  

9 คน และครูจำนวน 9 คน จากโรงเรยีนมัธยมศกึษาทั่วประเทศมวีัตถุประสงค์เพื่อได้

ข้อมูลในการพัฒนาสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูล

จากครูผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณจาก

แบบสอบถามผลการวิจัยพบว่าตัวแปรพยากรณ์ 2 ใน 5 มคีวามสัมพันธ์อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติ ได้แก่ ตัวแปรแรงกดดันของผู้บริหารและตัวแปรอิทธิพลของความก้าวหน้าจาก

ภายนอกโรงเรียนส่วนตัวแปรอื่นที่ไม่มอีิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู ได้แก่ 

อทิธิพลการบริหารงานบุคคลของเพื่อนอทิธิพลจากตนเองครอบครัวใดนักเรียนจงึสรุป 

ได้ว่าแรงกดดันของผูบ้ริหารมีอทิธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของเธอนอกจากนี้

ผลการวิจัยยังบ่งชีว้่ายังมีต่อไปเป็นอื่นที่มีอทิธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู

นอกเหนอืไปจากการควบคุมของผู้บริหาร 

   Sharma (2012) ได้ศกึษาการวิจัยรูปแบบภาวะผูน้ำทางวิชาการทัศนะ

ของหัวหน้าสถานศกึษาในโรงเรยีนที่ประสบความสำเร็จโดยวิธีวิจัยเชงิคุณภาพจากหัวหน้า

สถานศกึษาจำนวน 55 คนในประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดียมาเลเซียไทยและ

สหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยศึกษาภาวะผูน้ำทางวิชาการใน 3 เรื่อง ได้แก่ มโนทัศน์ของภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการบทบาทของหัวหน้าสถานศกึษาในฐานะผูน้ำทางวิชาการและประโยชน์ 

ที่ได้รับจากภาวะผูน้ำทางวิชาการผลการวิจัยปรากฏว่าภาวะผูน้ำของหัวหน้าสถานศกึษา

งานสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาผูเ้รียนทั้งหมดโดยรวม ได้แก่ การตัดสินใจร่วมกัน 

การกำกับดูแลและการพัฒนาความเป็นมอือาชีพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการอย่างอำนายประโยชน์ในด้านการส่งเสริมนักเรียนครูและผูบ้ริหารให้เห็นคุณค่า 

ในตนเองและความเข้าใจและรู้จักตนเองอกีด้วย 

   Anantha (2016, p. 151) ได้ทำการวจิัยเรื่องระดับความเป็นผู้นำด้านการ

เปลี่ยนแปลงโดยผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรยีนประถมศกึษาแห่งชาติ ในเขต Kinta Selatan

ประเทศมาเลเซีย ความเป็นผูน้ำในการเปลี่ยนแปลงมี 4 ดา้น คือ การคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางสติปัญญา แรงบันดาลใจ และแรงบันดาลใจในอุดมคติ
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การศกึษานีย้ังมุ่งศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและความสัมพันธ์

กับการปฏิบัติตามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงโดยผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเขต

Kinta Selatan Perak อยู่ในระดับปานกลางและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ระดับประถมศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจและมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง

ระดับการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ำกับความพึงพอใจในงาน นัยสำคัญของการศกึษาครั้งนีค้ือ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหค้วามสำคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน

โรงเรียนประถมศึกษา 

  2.2 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน 

   Stefano (2008, abstract) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนบทบาทของ 

ผูบ้ริหารการศึกษาของรัฐใน Santa Fe Province ประเทศอาเจนตินา พบว่า พฤติกรรมให้ 

ความช่วยเหลือของผูอ้ำนวยการโรงเรียน ที่พบบ่อยที่สุดในการมปีระสิทธิผลของโรงเรียน 

คือ การจัดแบ่งสถานที่อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงภาวะผูน้ำทางการบริหาร 

ชีใ้ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการมีระเบียบวินัยการใชแ้หล่งเรยีนรู้ในโรงเรยีน รูปแบบภาวะ 

ผูน้ำของผู้บริหารการศกึษา และการเชื่อมโยงกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

   Godbey Ronde and Thorckmorton. (2012, p. 123) ศกึษาการ 

บริหารงานวิชาการในด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยรูปแบบการ 

ประเมินที่หลากหลาย พบว่า รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่หลากหลาย 

สามารถช่วยใหผู้ป้กครองเห็นถึงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี 

เมื่อผู้มกีารกำหนดเกณฑ์ และสิ่งที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และยังสามารถพัฒนาการ

แสดงออกของผูเ้รียนได้ดีขึ้นอีกด้วย 

   Jafarzadeh (2014, Abstract) ได้ทำการศกึษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 

ทักษะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองคาราจ ประเทศ 

อิหร่าน ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผูบ้ริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดในด้านทักษะการบริหารของ Robert 

katz ซึ่งมีทักษะ 3 ทักษะ คือ ทักษะเชงิเทคนิค ทักษะเชิงมนุษย์ และทักษะเชงิมโนทัศน์  

โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงสำรวจ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร 3 ทักษะ 

คือ ทักษะเชงิเทคนิค ทักษะเชงิมนุษย์ และทักษะเชิงมโนทัศน์ ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ
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ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาทักษะใด ๆ ที่ผู้บริหารโรงเรียนมเีพิ่มขึน้ ประสิทธิผล

ของโรงเรียนก็จะเพิ่มขึน้ตามความสัมพันธ์กันทางบวก 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศ  

และต่างประเทศ สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสามารถช่วยพัฒนา 

สถานศกึษาให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการ

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนอีกด้วย ในการบริหารงานวิชาการ

มีการปฏิบัติแต่ละด้านยังมีปัญหาที่ตอ้งแก้ไขต่อเนื่อง ในการบริหารงานวิชาการ 

จงึจำเป็นต้องให้ความสนใจมากกว่างานอื่น ๆ เป็นพิเศษประกอบกับการกำหนดบทบาท

หนา้ที่ และการกำหนดแผนงาน ต้องมีการเตรียมการในด้านต่าง ๆ ให้พรอ้ม เพื่อให้เกิด

การดำเนินการบริหารงานวิชาการ นอกจากนี้ตอ้งมกีารอบรม การใช้สื่อ การนเิทศภายใน

เพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

ให้ดียิ่งขึน้ที่บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน  

จากตารางสังเคราะห์ ภาวะผูน้ำทางวิชาการที่มีความถี่ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพครู การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

และการนิเทศติดตามการเรียนการสอนมาหาความสัมพันธ์และอำนาจพยากรณ์  

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามสำนักนโยบายและแผนงาน 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน จากประกาศกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งผูว้ิจัยจะนำข้อมูล 

ที่ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนินการวิจัยเรื่อง  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 
 

 การวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วย 

   1. ประชากร 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

   4. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย 

   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   7. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 1. ประชากร 

  ที่ใชใ้นการวิจัยได้แก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศกึษา 2564 จำนวน 2,705 คน จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 175 คน ครูผูส้อนจำนวน 2,530 คน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน

(สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศกึษา 2564 

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของเครจซี่และเมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ได้จำนวน 

337 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 390 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรยีน 

จำนวน 110 คน และครูผูส้อนจำนวน 280 คน จากโรงเรียนจำนวน 89 โรงเรียน ใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย

การสุ่ม) ดังนี้ 

   2.1 เนื่องจากโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีจำนวนน้อยผู้วจิัยจึงเลือก 

โรงเรียนขนาดใหญ่ทุกโรงเรียน และขนาดใหญ่พิเศษทุกโรงเรยีน เป็นหน่วยการสุ่ม ดังนัน้

จะได้ โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 21 โรงเรียน 

   2.2 ผูว้ิจัยเจาะจงเป็นผู้บริหารในโรงเรยีน 2 คน ประกอบด้วย 

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน รองผูอ้ำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน ส่วนครูผูส้อน 

ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบใส่คืน โรงเรียนละ 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างใน

โรงเรียนขนาดใหญ่ 147 คน 

   2.3 โรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่มอีก 154 โรงเรียน แต่ในการวิจัย 

ครั้งนีเ้หลือโรงเรียนที่ต้องการเพียง 68 โรงเรียน 
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   2.4 ผูว้ิจัยตอ้งใชเ้กณฑ์ รอ้ยละ 44 ในการกำหนดโรงเรียนขนาดกลาง  

และขนาดเล็กที่เหลอืซึ่งโรงเรียนขนาดกลาง 89 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 65 

โรงเรียน 

   2.5 โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จะได้ดังนี้ 

    2.5.1 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 39 โรงเรยีน ผู้วิจัยเจาะจง 

เป็นผู้บริหารในโรงเรียน 1 คน คอื ผูอ้ำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน และครูผู้สอน 

ในโรงเรยีนละ 3 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบใส่คืน จะได้ผูบ้ริหารใน

โรงเรียน 39 คน และครูผูส้อนโรงเรียนละ 117 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดกลาง 

156 คน 

    2.5.2 โรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 29 โรงเรียน ผูว้ิจัยเจาะจงเป็น

ผูบ้ริหารในโรงเรยีน 1 คน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน และครูผู้สอนโรงเรียนละ 

2 คน ใชก้ารสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบใส่คืน ผู้บริหารในโรงเรยีน 29 คน  

และครูผูส้อนโรงเรียนละ 58 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดเล็ก 87 คน 

  ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารในโรงเรียน 110 คน และครูผู้สอน

โรงเรียน 280 คน จากประชากรทั้งหมด 2705 คน ผู้วิจัยได้นำเสนอการแจกแจงจำนวน

บุคลากรและกลุ่มตัวอย่างจากทั้งหมด 89 โรงเรียน แบ่งเป็น ผูบ้ริหารจำนวน 110 คน  

และครูผูส้อนจำนวน 280 ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 3-5  
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ตาราง 3 จำนวนโรงเรียนสังกัดสำหนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 1  

            แต่ละอำเภอที่จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

อำเภอ 

จำนวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

รว
มโ

รง
เร

ียน
ทั้ง

หม
ด 

โร
งเ

รีย
นท

ี่เป
็นห

น่ว
ยก

าร
สุ่ม

 

รว
มโ

รง
เร

ียน
ทั้ง

หม
ด 

โร
งเ

รีย
นท

ี่เป
็นห

น่ว
ยก

าร
สุ่ม

 

รว
มโ

รง
เร

ียน
ทั้ง

หม
ด 

โร
งเ

รีย
นท

ี่เป
็นห

น่ว
ยก

าร
สุ่ม

 

1. เมืองสกลนคร 33 14 30 13 8 8 

2. กุสุมาลย์ 10 5 13 6 3 3 

3. กุดบาก 4 2 8 3 2 2 

4. เต่างอย 2 1 5 2 3 3 

5. โคกศรีสุพรรณ 8 4 9 4 1 1 

6. โพนนาแก้ว 5 2 13 6 2 2 

7. ภูพาน 3 1 11 5 2 2 

รวม 65 29 89 39 21 21 

   1. ในการสุ่มโรงเรียนขนาดเล็กใช้เกณฑ์ รอ้ยละ 45 ในการสุ่มโรงเรียน

ขนาดเล็กในแต่ละอำเภอ เมื่อได้จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละอำเภอแลว้ใช้การสุ่ม

อย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบใส่คืน (Sample Random Sampling) โดยใช่การจับฉลาก

แบบใส่คืน (With Replacement) การวิจัยในครั้งนีใ้ช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi – Stage Random Sampling) 

   2. ในการสุ่มโรงเรยีนขนาดกลางใชเ้กณฑ์ รอ้ยละ 44 ในการสุ่มโรงเรียน

ขนาดกลางในแต่ละอำเภอ เมื่อได้จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละอำเภอแลว้ใช้การสุ่ม

อย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบใส่คืน (Sample Random Sampling) โดยใช่การจับฉลาก

แบบใส่คืน (With Replacement) การวิจัยในครั้งนีใ้ช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  

(Multi – Stage Random Sampling) 
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   3. ในการสุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ใช้เกณฑ์ ร้อยละ 100 ในการสุ่มโรงเรียน

ขนาดใหญ่ในแต่ละอำเภอ เมื่อได้จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละอำเภอแลว้ใช้การสุ่ม

อย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบใส่คืน (Sample Random Sampling) โดยใช่การจับฉลาก

แบบใส่คืน (With Replacement) การวิจัยในครั้งนีใ้ช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi – Stage Random Sampling) 

ตาราง 4 แจกแจงกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก  

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวนบุคลากร

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1 7 8 1 2 3 

2. ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 1 6 7 1 2 3 

3. บ้านกุดแข้ 1 6 7 1 2 3 

4. นาอ้อยคำสะอาด 1 7 8 1 2 3 

5. ผักแพวบำรุงวทิยา 1 9 10 1 2 3 

6. บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 1 8 9 1 2 3 

7. บ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา 1 10 11 1 2 3 

8. บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศลิป์ 1 10 11 1 2 3 

9. บ้านพังขว้างเหนอื 909 กรป.กลาง

อุปถัมภ์ 

1 6 7 1 2 3 

10. บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) 1 7 8 1 2 3 

11. บ้านท่าม่วง 1 7 8 1 2 3 

12. บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 1 7 8 1 2 3 

13. บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1 7 8 1 2 3 

14. บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1 10 11 1 2 3 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวนบุคลากร

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

15. บ้านซ่งเต่า 1 10 11 1 2 3 

16. บ้านนาดี 1 10 11 1 2 3 

17. บ้านโคกสะอาด 1 6 7 1 2 3 

18. บ้านอุ่มจาน 1 12 13 1 2 3 

19. แก้งคำประชาสามัคคี 1 7 8 1 2 3 

20. บ้านกวนบุ่น 1 5 6 1 2 3 

21. บ้านลาดคอ้ 1 7 8 1 2 3 

22. บ้านนามนประชาสามัคคี 1 8 9 1 2 3 

23. บ้านนาสีนวล 1 11 12 1 2 3 

24. บ้านหนองแข้โนนมาลา 1 11 12 1 2 3 

25. โพนงามโคกวิทยาคาร 1 9 10 1 2 3 

26. โพนบกผดุงศาสตร์ 1 6 7 1 2 3 

27. บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1 8 9 1 2 3 

28. บ้านกุดน้ำใส 1 8 9 1 2 3 

29. บ้านเชงิดอย 1 7 8 1 2 3 

รวม 29 232 261 29 58 87 
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ตาราง 5 แจกแจงกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

จำนวนบุคลากร

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1 16 17 1 3 4 

2. โคกเลาะวิทยาคาร 1 20 21 1 3 4 

3. นายอวัฒนา 1 16 17 1 3 4 

4. ทุ่งมนพิทยาคาร 1 16 17 1 3 4 

5. ศริิราษฎร์วิทยาคาร 1 21 22 1 3 4 

6. บ้านหนองมะเกลือ 1 17 18 1 3 4 

7. บ้านหนองไผ่ 1 19 20 1 3 4 

8. ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1 15 16 1 3 4 

9. บ้านดงขุมขา้ว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) 1 14 15 1 3 4 

10. บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศลิป์ 1 20 21 1 3 4 

11. บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1 24 25 1 3 4 

12. บ้านนาคำวทิยาคาร 1 16 17 1 3 4 

13. บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวทิย์ 1 20 21 1 3 4 

14. บ้านอีกุด 1 22 23 1 3 4 

15. ชุมชนนิรมัย 1 14 15 1 3 4 

16. บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 12 13 1 3 4 

17. บ้านม่วงวทิยา 1 19 20 1 3 4 

18. ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 1 15 16 1 3 4 

19. บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1 20 21 1 3 4 

20. บ้านโคกกลาง 1 15 16 1 3 4 

21. บ้านนาตาลคำข่า 1 21 22 1 3 4 

22. บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1 16 17 1 3 4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

จำนวนบุคลากร

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

23. บ้านแมดนาท่ม 1 24 25 1 3 4 

24. บ้านไร่นาดี 1 17 18 1 3 4 

25. บ้านหว้ยยาง 1 17 18 1 3 4 

26. บ้านโนนกุง 1 21 22 1 3 4 

27. นาแก้วพิทยาคม 1 19 20 1 3 4 

28. บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1 17 18 1 3 4 

29. บ้านป่าผาง 1 19 20 1 3 4 

30. บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1 14 15 1 3 4 

31. บ้านนาจาน 1 16 17 1 3 4 

32. บ้านกกปลาซิวนาโด่ 1 19 20 1 3 4 

33. อนุบาลภูพาน 1 21 22 1 3 4 

34. บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1 17 18 1 3 4 

35. บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 18 19 1 3 4 

36. บ้านหลุบเลา 1 14 15 1 3 4 

36. บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1 18 19 1 3 4 

38. บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1 21 22 1 3 4 

39. บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1 17 18 1 3 4 

รวม 39 482 521 39 117 156 
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ตาราง 6 แจกแจงกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ 

รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

จำนวนบุคลากร

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. ชุมชนดงมะไฟเจริญศลิป์ 2 27 29 2 5 7 

2. ศรบีุญเรอืงวิทยาคาร 2 23 25 2 5 7 

3. บ้านหนองหอย 2 25 27 2 5 7 

4. ท่าแร่วทิยา 2 26 28 2 5 7 

5. อนุบาลสกลนคร 2 89 91 2 5 7 

6. เชงิชุมราษฎร์นุกูล 2 115 117 2 5 7 

7. เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 2 29 31 2 5 7 

8. บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 2 23 25 2 5 7 

9. อนุบาลกุสุมาลย์ 2 31 33 2 5 7 

10. นาเพียงสว่างวทิยานุกูล 2 36 38 2 5 7 

11. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 2 39 41 2 5 7 

12. อนุบาลเต่างอย 2 25 27 2 5 7 

13. บ้านนาอ่างม่วงคำ 2 24 26 2 5 7 

14. บ้านดงหลวง 2 19 21 2 5 7 

15. อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 2 27 29 2 5 7 

16. บ้านกลางนาเดื่อ 2 19 21 2 5 7 

17. หนองผอืเทพนิมติ 2 24 26 2 5 7 

18. เขื่อนนำ้พุง 2 25 27 2 5 7 

19. ชุมชนบ้านสรา้งค้อ 2 21 23 2 5 7 

20. กุดบากราษฎร์บำรุง 2 25 27 2 5 7 

21. ชุมชนบ้านกุดไห 2 20 22 2 5 7 

รวม 42 685 727 42 105 147 

หมายเหตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 
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 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) มรีายละเอียดดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรอิสระ 

     1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

      1.2 ครูผูส้อน 

     2. ขนาดโรงเรยีน 

      2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่เป็นพิเศษ 

     3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

       3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

      3.2 ระหว่าง 10-20 ปี 

      3.3 มากกว่า 20 ปี 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 5 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ประกอบด้วย 

    1. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ 

    2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    3. การพัฒนาคุณภาพครู 

    4. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

    5. การนิเทศติดตามการเรยีนการสอน 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน ประกอบด้วย 8 ด้าน  
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    1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

    2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

    3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

และการวัดและประเมินผล  

    4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

และส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

    5. ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศึกษา 

    6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

    7. ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    8. ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท (Rensis 

Likert Method) มีความหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้ คอื 

    ระดับมากที่สุด       มีค่าเท่ากับ   5  คะแนน  

    ระดับมาก             มีค่าเท่ากับ   4  คะแนน  

    ระดับปานกลาง      มคี่าเท่ากับ   3  คะแนน  

    ระดับน้อย             มีค่าเท่ากับ   2  คะแนน  

    ระดับน้อยที่สุด       มีค่าเท่ากับ   1  คะแนน 

   การแปลความหมาย เกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้ 

(บุญชม ศรสีะอาด,2556, หนา้ 103) 

    1.00 –1.50  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 

    1.51 –2.50  หมายถึง  น้อย 

    2.51 –3.50  หมายถึง  ปานกลาง 

    3.51 –4.50  หมายถึง  มาก 

    4.51 –5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
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 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

   4.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาตามข้อ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับภาวะผู้นำทาง

วิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน แล้วกำหนดคำถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท 

(Rensis Likert Method) 

   4.3 นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

   4.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   4.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน  

5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน  

2 คน นักวิชาการระดับเขตพืน้ที่ จำนวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญระดับสถานศกึษา โดยเป็น

ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา จำนวน 1 คน และครู วทิยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity)  

และด้านเนือ้หา (Content Validity) ดา้นรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ดา้นการใช้

ภาษา (Wording) และด้านอื่นๆ ของขอ้คำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้

เกิดความสมบูรณ์ นำแบบสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างคำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Consistency: IOC) คัดเลือกข้อที่มดีัชนี 

ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 

    1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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    2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    3. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    4. นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน 

บ้านนาแก สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

    5. นางมณฑา ชมชายผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าวัด 

“คุรุราษฎร์บำรุงวทิย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   4.6 นำผลการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC พบว่า  

ในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม ดา้นภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน ทั้ง 36 ขอ้ และด้านประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน ทั้ง 51 ข้อ มคี่า 

IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 

   4.7 ปรับปรุงแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญแล้วเสนอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ HE 64-138 รับรอง ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

   4.8 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try-out)  

กับผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 52 ชุด มรีายละเอียดดังนี้ 

    4.8.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 โรงเรียน ทดลองใช้กับผูบ้ริหาร

โรงเรียน 1 คน และครูผูส้อน 1 คน รวม 20 คน 

    4.8.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 8 โรงเรียน ทดลองใช้กับผูบ้ริหาร

โรงเรียน 1 คน และครูผูส้อน 1 คน รวม 16 คน 

    4.8.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 8 โรงเรียน ทดลองใช้

กับผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน และครูผูส้อน 1 คน รวม 16 คน 

   4.9 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา           

(Coerelation) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป นำคำถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  
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ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s -Coerelation) 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 117)  

    แบบสอบถามมคี่าคุณภาพ ดังนี้ 

     4.9.1 แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีค่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.223 - 0.900 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.926 

     4.9.2 แบบสอบถามประสทิธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรยีน 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.239 - 0.833 มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.940 

   4.10 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อีกครั้ง 

   4.11 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยมีวธิีการเก็บรวบรวมดังนี้ 

   5.1 ผูว้ิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสอืขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมอื 

ในการตอบแบบสอบถาม 

   5.2 ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 390 ฉบับ โดยวิธีการส่ง

แบบสอบถามออนไลน์ และได้รับการตอบแบบสอบถามกลับ ทั้งหมด 390 ฉบับ  

คิดเป็นรอ้ยละ 100  

 6. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ

ดังนี้ 

   6.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามทั้งหมดมคีวามสมบูรณ์

สามารถนำไปวิเคราะห์ 

   6.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อ 

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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   6.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้เครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลำดับขั้นตอนโดยใช่ค่าสถิตดิังนี้ 

   7.1 สถิตพิืน้ฐาน 

    7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   7.2 สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    7.2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Consistency) 

    7.2.2 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของ เพียร์สัน 

(Pearson) 

    7.2.3 ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha coefficient) 

   7.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

    7.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    7.3.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การทดสอบ

ค่าที่ (t-test ชนิด Independent Sample) ส่วนการทดสอบขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ใช้สถิตกิาร

ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

    7.3.3 สมมตฐิานข้อที ่3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ
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คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การ

ทดลองค่าที่ (t-test ชนิด Independent Sample) ส่วนการทดสอบขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ใช้สถิตกิารทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    7.3.4 สมมตฐิานข้อที ่4 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมี

ความสัมพันธ์กันในทางบวก ใชก้ารหาค่าสัมประสิทธิอย่างง่าย (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) มีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้(บุญใจ ศรสีถิตนรากร, 2553, หนา้ 376-377) 

     ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

     ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

     ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

     ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ           

    7.3.5 สมมตฐิานข้อที่ 5 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

อย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
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ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

 เมื่อทำการวิเคราะห์ขอ้มูล หากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านใดที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน

โดยรวมผูว้ิจัยจะนำภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไปสร้างแบบสัมภาษณ์  

แล้วนำไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 10 คน ให้ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะวิธีการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดังกล่าว และสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. การใชเ้กณฑ์คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ 

   1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศกึษา 

    1.1.1. รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

    1.1.2. รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

   1.2 นักวิชาการในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 

    1.2.1 ดร.สมพร หลิมเจริญ ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    1.2.2. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

   1.3 ผูเ้ชี่ยวชาญระดับโรงเรียน 

    1.3.1. นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน

บ้านนาแก อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1  
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    1.3.2. นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล ผู้อำนายการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

    1.3.3. นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ผูอ้ำนายการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านกุดแข้ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1      

    1.3.4. ดร.อนุสรา พิพทิธภัณฑ์ ครูวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ 

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

    1.3.5. นางอรพิน พลราชม ครูวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บํารุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

    1.3.6. นายไมตร ีเภาโพธิ์ ครูวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศลิป์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
 การวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ครั้งนี้ ผูว้ิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนด 

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไว้ ดังนี้ 
  N  แทน  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  

  X̅  แทน  คะแนนค่าเฉลี่ย  

  S.D.  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  %   แทน  ค่ารอ้ยละของขอ้มูล  

  t   แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง t (t-test)  

  F  แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง F (F-test)  

  df   แทน  ค่าระดับช้ันแห่งความอิสระ  

  SS  แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง  

  MS  แทน  ค่าความแปรปรวน  

  *   แทน  การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  **  แทน  การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  Rxy แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

      ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ  

      ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด 

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  R2  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ 

      พยากรณ์  

  S   แทน  ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

      ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  

  E   แทน  ผลสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ  

  B  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปของคะแนนดบิ 

  ß   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  

  X   แทน ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

  X1   แทน  ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ  

      ประสิทธิผลการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

      ทางการเรยีนรู้   

  X2  แทน  ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

      ประสิทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 

      การเรียนการสอน 

  X3  แทน  ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

      ประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพครู  

  X4  แทน  ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

       ประสิทธิผลการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

  X5  แทน  ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

      ประสิทธิผลการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

  Y   แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

  Y1  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร 

      สถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
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  Y2  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงาน 

      วิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

      ด้านวิชาการ 

  Y3  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียน 

      การสอนการพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละการวัด 

      และประเมินผล 

  Y4  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

      คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

      ที่มคีุณภาพ 

  Y5  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว 

      และการนิเทศการศกึษา 

  Y6  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบ 

      การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

  Y7  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการสร้างความเข้มแข็ง 

      ทางวิชาการ 

  Y8  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสอื  

      แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและ 

      ส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ตอนที่ 1 การศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

   ตอนที่ 1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

   ตอนที่ 1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิัย ดังนี้  

โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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    1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง 

ตำแหน่ง” ใช้การทดสอบค่าที่ (t-test ชนิด Independent Sample) ส่วนการทดสอบขนาด

ของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม 

และรายด้าน ใชส้ถิตกิารทดสอบค่าเอฟ (F-test) ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One way ANOVA) 

    3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ใช้การทดลองค่าที่ (t-test ชนิด Independent Sample) ส่วนการทดสอบขนาด

ของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน” ใช้สถิตกิารทดสอบ

ค่าเอฟ (F-test) ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณี

พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-

Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

    5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 “ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1” ใช้สถิติการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
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   ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีนที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   ตอนที่ 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ครูใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอนจำนวน 280 คน ดังตาราง 7 

ตาราง 7 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการดำรง  

            ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   1. ผู้บริหารโรงเรียน 

   2. ครูผู้สอน 

 

110 

280 

 

28.21 

71.79 

รวม 390 100.00 

ขนาดโรงเรียน 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พเิศษ 

 

  87 

 156 

 147 

 

22.31 

40 

37.69 

รวม 390 100.00 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน 

   1. น้อยกว่า 10 ปี 

   2. ระหว่าง 10-20 ปี 

   3. มากกว่า 20 ปี 

 

136 

          139 

115 

 

34.87 

35.64 

29.49 

รวม 390 100.00 

 จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 390 คน จำแนก

ตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน คดิเป็น

ร้อยละ 28.21 เป็นครูผูส้อน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79  

 เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.31 รองลงมาอยู่ใน 

โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และน้อยที่สุดอยู่โรงเรยีน 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 147 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.69 

 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 - 20 ปี จำนวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.64

รองลงมาคือ น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.87 และนอ้ยที่สุดคือ มากกว่า 

20 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.49 

   ตอนที่ 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

    1.2.1 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่กำหนดไว้ 

     1.2.1.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  
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ตาราง 8 ภาวะผูน้ำทางวิชาการโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต 

            พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

            โรงเรียนและครูผู้สอน  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้ 

4.48 0.46 มาก 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.50 0.33 มาก 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 4.48 0.37 มาก 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 4.49 0.48 มาก 

5. ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน  4.53 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.32 มาก 

 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน ใน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ดังนี ้เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X̅ = 4.50) ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X̅ = 4.49) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X̅ = 4.48) และด้านการ

กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X̅ = 4.48) มเีพียงด้านเดียวที่อยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน (X̅ = 4.53) 

    1.2.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 8-13 
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ตาราง 9 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

            และครูผูส้อน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้  

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนประชุมร่วมกันกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ของโรงเรียนที่ชัดเจน 

4.44 0.64 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิชาการ

ของโรงเรียน 

4.47 0.65 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนสื่อสารทำความเข้าใจกับคณะครู

และนักเรียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

4.66 0.47 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีการประเมนิวัดผลและ

ประเมินผลความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4.61 0.48 มากที่สุด 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของนักเรียน และมุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

ให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศกึษา 

4.38 0.64 มาก 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูมคีวามตระหนักและ

เห็นด้วย ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสู้งขึ้น 

4.45 0.65 มาก 

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์

มาตรฐานทางวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.45 0.64 มาก 

8. ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศของโรงเรียน

ทางดา้นวิชาการเพื่อส่งผลต่อผลสำเร็จของนักเรียน 

4.42 0.67 มาก 

รวม 4.48 0.46 มาก 
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 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้

โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ 

คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ ไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน (X̅ = 4.47) ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุ้นใหค้รูมีความตระหนัก

และเห็นด้วย ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (X̅ = 4.45) และ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์

มาตรฐานทางวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

อย่างต่อเนื่อง (X̅ = 4.45)  

ตาราง 10 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน 

             การสอน 

 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการมอบหมายใหค้รูจัดทำ

หลักสูตรสถานศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง 

4.57 0.50 มากที่สุด 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา

เกี่ยวกับการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

4.56 0.55 มากที่สุด 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารประสานงานสร้างความ

เข้าใจใหต้รงกันกับครูผูส้อนในการใชห้ลักสูตร 

เพื่อบรรลุเป้าหมายสถานศึกษา 

4.53 0.53 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการ

ประสานงานและกำกับดูแลการสอนของครู 

4.51 0.56 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีการมอบหมายใหค้รูจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง (X̅ = 4.57) ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ (X̅ = 4.56) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประสานงานสร้างความ

เข้าใจใหต้รงกันกับครูผูส้อนในการใชห้ลักสูตรเพื่อบรรลุเป้าหมายสถานศกึษา (X̅ = 4.53) 

ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการประสานงานและกำกับดูแลการสอนของครู  

(X̅ = 4.51) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินวัดผล และประเมินผลความก้าวหน้าในการนำ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน (X̅ = 4.54) ผูบ้ริหารโรงเรียน

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารวัดและประเมินผล

ความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจ สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4.54 0.52 มากที่สุด 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของนักเรียน และมุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

ให้นักเรียนบรรลุผล ตามมาตรฐานการศกึษา 

4.53 0.54 มากที่สุด 

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์

มาตรฐานทางวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.32 0.64 มาก 

8. ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางดา้น

วิชาการเพื่อส่งผลต่อผลสำเร็จของนักเรียน 

4.41 0.64 มาก 

รวม 4.50 0.33 มาก 
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กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักเรียน และมุ่งเน้นใหจ้ัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนบรรลุผล ตามมาตรฐานการศึกษา (X̅ = 4.53) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 

ตาราง 11 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

 จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนกับครูร่วมกำหนดทิศทางการดำเนิน

โครงการ และกิจกรรมของโรงเรยีนโดยการมสี่วนร่วม 

4.37 0.65 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

4.35 0.66 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงาน 

4.51 0.51 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.51 0.51 มากที่สุด 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมแรง 

ร่วมใจ รวมพลังเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4.65 0.46 มากที่สุด 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนการสร้างภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของครูผูส้อน 

4.47 0.53 มาก 

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูมกีารพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ 

4.54 0.48 มากที่สุด 

8. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรูใ้ห้มปีระสิทธิภาพ 

4.44 0.62 มาก 

รวม 4.48 0.37 มาก 
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4 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน

สนับสนุนการสร้างภาวะผูน้ำทางวิชาการของครูผู้สอน (X̅ = 4.47) ผูบ้ริหารโรงเรียน

กระตุน้ให้ครูบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.44)  

และผูบ้ริหารโรงเรียนกับครูร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ และกิจกรรม 

ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม (X̅ = 4.37)  

ตาราง 12 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

 จากตาราง 12 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก       

(X̅ = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก  

ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมมอืกับผูป้กครองนักเรียน 

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.46 0.61 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนจัดให้มีสิ่งแวดล้อม 

บรรยากาศ และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริม 

การเรียนรูข้องนักเรียน 

4.46 0.61 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในโรงเรยีนใหเ้ป็น ระเบียบและปลอดภัย 

4.48 0.61 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 

และครู พร้อมทั้ง ร่วมมอืกับครูผูส้อนวิเคราะห์ 

ความก้าวหน้าของนักเรียน 

4.52 0.53 มากที่สุด 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนประเมินผลการเรียนการสอน 

ร่วมกับครูและแจ้งให้ครูทราบผลการประเมิน 

เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

4.53 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.48 มาก 



107 

3 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจัด

สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้ป็น ระเบียบและปลอดภัย (X̅ = 4.48) ผูบ้ริหาร

โรงเรียนร่วมมอืกับผูป้กครองนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (X̅ = 4.46)  

และผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนจัดให้มีสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และวัฒนธรรมของโรงเรยีน 

ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียน (X̅ = 4.46)  

ตาราง 13 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน 

ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศกึษา 4.60 0.47 มากที่สุด 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการนิเทศกำกับ และตดิตาม 

การจัดการเรียนการสอนแบบกัลยาณมติร 

4.60 0.44 มากที่สุด 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารเข้าสังเกตการณ์สอน 

ของครูอย่างสม่ำเสมอ และสะท้อนผลการสังเกต 

4.51 0.54 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนกำกับ ติดตามให้ครูได้จัดการเรียน

การสอน ตามมาตรฐานตัวชีว้ัดของสาระการเรียนรู้  

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.48 0.57 มาก 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนกำกับ ติดตามการสอนของครู 

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

4.51 0.54 มากที่สุด 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนวางแผนการนเิทศและประเมินผล 

การเรียนการสอนร่วมกับครูและแจง้ให้ครูทราบผล 

การประเมนิเพื่อปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

4.52 0.53 มากที่สุด 

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนเชญิคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานผูป้กครอง ชุมชนมาร่วมวางแผนในการ 

พัฒนาสถานศกึษา 

4.50 0.59 มาก 

รวม 4.53 0.40 มากที่สุด 



108 

 จากตาราง 13 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นการนเิทศตดิตามการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับ

มาก 2 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้คอื ผูบ้ริหารโรงเรียน

เชญิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูป้กครอง ชุมชนมาร่วมวางแผนในการพัฒนา

สถานศกึษา (X̅ = 4.50) และผูบ้ริหารโรงเรียนกำกับ ตดิตามให้ครูได้จัดการเรียนการสอน 

ตามมาตรฐานตัวชีว้ัดของสาระการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ (X̅ = 4.48)  

    1.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวม 

ตาราง 14 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต 

             พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

             โรงเรียนและครูผู้สอน  

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตร

ท้องถิ่น 

4.39 0.34 มาก 

2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

4.40 0.42 มาก 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมนิผล 

4.52 0.53 มากที่สุด 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ 

4.43 0.48 มาก 

5. ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศึกษา 4.43 0.40 มาก 

6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา 

4.25 0.52 มาก 

7. ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.46 0.53 มาก 
 

 



109 

ตาราง 14 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

8. ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนา 

และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มี 

แหล่งเรียนรู้ 

4.45 0.47 มาก 

รวม 4.39 0.42 มาก 

 จากตาราง 14 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ เรียงลำดับ 

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ คือ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (X̅ = 4.46)  

ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

ส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู้ (X̅ = 4.45) ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา (X̅ = 4.43)  

  1.4 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนรายด้าน ดังตาราง 14-19 

ตาราง 15 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

และหลักสูตรท้องถิ่น 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่น 

ที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้มีความถูกต้อง

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4.37 0.55 มาก 

2. มีการจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพิ่มเติมตรง

ตามบริบทของสถานศกึษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.56 0.56 มากที่สุด 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

และหลักสูตรท้องถิ่น 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

3. มีการกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็นที่สถานศึกษาให้

ความสำคัญมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

4.46 0.50 มาก 

4.มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีการ

นิเทศกำกับติดตามการใชห้ลักสูตรท้องถิ่น 

4.40 0.53 มาก 

5.มีการนำสาระหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนมคีวามเป็นรูปธรรม 

4.16 0.67 มาก 

รวม 4.39 0.34 มาก 

 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คอื 

มีการจัดทำกรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นเพิ่มเติมตรงตามบริบทของสถานศกึษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน (X̅ = 4.56) และระดับมากจำนวน 4 ข้อ 

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ คือ มีการกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็น 

ที่สถานศึกษาให้ความสำคัญมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง (X̅ = 4.46) มีการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีการนเิทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

(X̅ = 4.40) และการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

จัดทำไว้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (X̅ = 4.37) 

 

 

 

 

 

 

 



111 

ตาราง 16 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ดา้นการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ 

             เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ 

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนงานด้านวิชาการในการ

พัฒนาหลักสูตร สถานศกึษามีความถูกต้องเหมาะสม  

ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.31 0.70 มาก 

2. การวางแผนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัด

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาให้มีความ 

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา 

4.18 0.66 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนการวางแผนในการพัฒนาและใช้สื่อ

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษามีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  

และมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย 

4.23 0.73 มาก 

4. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น รองผู้อำนวยการฝ่าย

วิชาการ หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหนา้หมวด/

หัวหนา้กลุ่ม สาระ หรอืครูผู้สอน เป็นต้น มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

4.45 0.66 มาก 

5. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษามีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

4.42 0.70 มาก 

6. มีการประชุมช้ีแจงบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศกึษาเป็นประจำ 

4.61 0.63 มากที่สุด 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ 

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษามีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

และนำผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

4.61 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.42 มาก 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหนา้หมวด/หัวหน้ากลุ่ม สาระ หรอืครูผูส้อน เป็นต้น  

มีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านวิชาการของสถานศกึษา (X̅ = 4.45) การจัดทำระเบียบ

และแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศกึษามีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(X̅ = 4.42) และผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารวางแผนงานด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศกึษามีความถูกต้องเหมาะสม ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน (X̅ = 4.31)  

ตาราง 17 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

             และการวัดและประเมินผล  

ด้านการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรูต้ามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานกำหนดมีความถูกต้อง  

และครบถ้วนสมบูรณ์ 

4.45 0.68 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ด้านการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

2. มีการจัดทำแผนการเรียนรูโ้ดยใหผู้เ้รียนมีโอกาส

เลือก เรียนตามความถนัด ความสนใจ 

และความสามารถของ ผูเ้รียนโดยคำนึงถึงศักยภาพ 

ของผู้เรยีน 

4.49 0.64 มาก 

3. มีการวัดผลและประเมินผลถูกต้องครบถ้วน 

ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.59 0.59 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมการพัฒนาความเป็น

เลิศของผูเ้รียน การช่วยเหลือผูเ้รียนพิการ ดอ้ยโอกาส  

และผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษมีความเหมาะสม 

4.46 0.68 มาก 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารกำหนดระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษา 

มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศตามขั้นตอน 

อย่างถูกต้องชัดเจน 

4.54 0.57 มากที่สุด 

6. การนเิทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

สถานศกึษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ 

ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

4.51 0.59 มากที่สุด 

7. เครื่องมอื วธิีการ เกณฑ์การวัดผล ประเมนิผล  

มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และการปรับปรุงและ

พัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผลใหม้ีคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดให้มกีารซ่อมเสริมกรณีที่ผูเ้รียน 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอน 

ด้วยความเหมาะสม 

4.54 0.57 มากที่สุด 

8. การจัดใหม้ีการซ่อมเสริมกรณีที่ผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมนิตามขั้นตอนด้วยความเหมาะสม 

4.58 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.53 มากที่สุด 
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 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ

การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และอยู่ในระดับมากจำนวน 3 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ มีการจัดทำแผนการเรียนรูโ้ดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือก 

เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ ผูเ้รียนโดยคำนึงถึงศักยภาพของ

ผูเ้รียน (X̅ = 4.49) ผูบ้ริหารโรงเรยีนมีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรยีน  

การช่วยเหลอืผูเ้รียนพิการ ด้อยโอกาส และ ผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษมีความ

เหมาะสม (X̅ = 4.46) และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูข้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมีความถูกต้อง  

และครบถ้วนสมบูรณ์ (X̅ = 4.54)  

ตาราง 18 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

              และส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา

และส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนมีความเข้าใจ

ในกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน 

4.28 0.79 มาก 

2. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีส่วนร่วมในการกำหนด

ขั้นตอนและแนวทางการวิจัย 

4.35 0.67 มาก 

3. สถานศกึษาใช้วจิัยเป็นส่วนหนึ่งขอกระบวนการพัฒนา 

ครูและผูเ้รียนใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 

4.47 0.64 มาก 

4. ดำเนินการประสานความร่วมมอืในการศกึษา  

วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

กับสถานศกึษา บุคคล ชุมชนหรอืหน่วยงานอื่น ๆ 

4.48 0.63 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา

และส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างพอเพียง 

และเหมาะสมและปลอดภัย 

4.52 0.67 มากที่สุด 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน

ใช้แหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกสถานศกึษาในการจัดการ

เรียนการสอน 

4.54 0.62 มากที่สุด 

7. โรงเรียนจัดทำสถิติและข้อมูลอย่างเป็นระบบในการใช้

แหล่งเรียนรู้และมีการสรุปจุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหาและ

อุปสรรคในการใชแ้หล่งเรยีนรูเ้พื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ  

ในการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียน 

4.38 0.70 มาก 

รวม 4.43 0.48 มาก 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับจาก 

มากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี ้คอื ดำเนินการประสานความร่วมมอืในการศกึษา วเิคราะห์ 

วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กับสถานศกึษา บุคคล ชุมชนหรอืหน่วยงาน 

อื่น ๆ (X̅ = 4.48) สถานศกึษาใช้วจิัยเป็นส่วนหนึ่งขอกระบวนการพัฒนา ครูและผูเ้รียน 

ให้มคีวามรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ (X̅ = 4.47)  

และโรงเรียนจัดทำสถิติและข้อมูลอย่างเป็นระบบในการใช้แหล่งเรยีนรู้และมีการสรุป

จุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหาและอุปสรรคในการใชแ้หล่งเรยีนรูเ้พื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ  

ในการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียน (X̅ = 4.38)  
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ตาราง 19 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศกึษา 

ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจัดระบบ และกระบวนการ

แนะแนวในสถานศกึษาให้มีความชัดเจนต่อเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพ 

4.41 0.67 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนการจัดระบบงานและระบบการ

ดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนใหม้ีความชัดเจนและส่งเสริม 

ให้ครูทุกคนมีบทบาทและส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างเหมาะสม 

4.63 0.49 มากที่สุด 

3. มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติม

ในเรื่อง จติวิทยาและการแนะแนว เพื่อให้สามารถ

บูรณาการจัดการเรยีนรู้ และเชื่อมโยงสู่การดำรง

ชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

4.36 0.66 มาก 

4. การมีการตดิตามผล ประเมินผลและประสานงาน

กับเขตพื้นที่การศกึษาในการพัฒนากระบวนการ 

แนะแนวใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้รียนอย่างรวดเร็ว 

เหมาะสม 

4.35 0.64 มาก 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารสร้างความตระหนักให้แก่ครู

และผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนเิทศภายใน 

ว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย 

อย่างโปร่งใสชัดเจน 

4.42 0.63 มาก 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจัดทำปฏิทินการนิเทศ 

และการดำเนนิการนเิทศตาม กำหนดใหม้ีรูปแบบ 

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา 

4.40 0.65 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารประเมินผลการจัดระบบการ

นิเทศภายในงานด้านวิชาการในสถานศกึษา 

อย่างต่อเนื่อง 

4.45 0.55 มาก 

รวม 4.43 0.40 มาก 

 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการแนะแนวและการนเิทศการศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 

6 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีาร

ประเมินผลการจัดระบบการนเิทศภายในงานด้านวิชาการในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง     

(X̅ = 4.45) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการสร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องใหเ้ข้าใจ

กระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสชัดเจน 

(X̅ = 4.42) และผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารจัดระบบ และกระบวนการแนะแนวในสถานศกึษา

ให้มคีวามชัดเจนต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.41) 

ตาราง 20 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

              การศกึษา 

ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนการกำหนดมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศกึษา

ชาติเอกลักษณ์ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน

เหมาะสม 

4.11 0.68 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดทำเอกสาร/หลักฐาน/

แหล่งที่มาของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ในสถานศกึษาอย่างเหมาะสม 

4.22 0.71 มาก 

3. การสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมี 

ส่วนร่วมและนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 

และภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาต่อไป 

4.41 0.67 มาก 

รวม 4.25 0.52 มาก 

 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างระบบการ

ทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมสี่วนร่วมและนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาต่อไป (X̅ = 4.41) ผูบ้ริหาร

โรงเรียนการจัดทำเอกสาร/หลักฐาน/แหล่งที่มาของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ในสถานศกึษาอย่างเหมาะสม (X̅ = 4.22) และผูบ้ริหารโรงเรยีนการกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศกึษาชาติเอกลักษณ์ 

ของสถานศกึษาไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม (X̅ = 4.11)  
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ตาราง 21 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. การส่งเสริมให้มกีระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

4.39 0.69 มาก 

2. แผนการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการมีความชัดเจนสามารถนำไปดำเนนิการได้ 

4.58 0.61 มากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรม วิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน 

4.58 0.57 มากที่สุด 

4. การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อให้มกีาร

แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างสถานศกึษา 

และชุมชน 

4.44 0.67 มาก 

5. การประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอกและ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน 

ทุกด้านมคีวามชัดเจน 

4.47 0.64 มาก 

6. สถานศกึษามีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4.58 0.61 มากที่สุด 

7. การสบืสานศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่นการ

เสริมสรา้ง ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษา 

กับชุมชน ตลอดจน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ 

และเอกชนมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 

4.45 0.69 มาก 

8.มีเครอืข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลอื

สนับสนุนด้านวิชาการ 

4.54 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.53 มาก 
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 จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X̅ = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และอยู่ใน

ระดับมาก 4 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ คอืการประสาน

ความร่วมมอืวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ทุกด้านมคีวามชัดเจน (X̅ = 4.47) การสบืสานศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่นการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน ตลอดจน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ 

และเอกชนมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม (X̅ = 4.45) และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 

เพื่อให้มกีารแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างสถานศกึษาและชุมชน (X̅ = 4.44)   

ตาราง 22 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

              และครูผูส้อน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ 

              เทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนา 

และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริม 

ให้มแีหล่งเรียนรู้ 

ค่าสถิติ 
การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. มีการสำรวจความต้องการหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในห้องสมุด โดยใช้

กระบวนการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

4.50 0.60 มาก 

2. การคัดเลือกหนังสอืเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การจัดหาหนังสือ 

อย่างแท้จริง และมีความสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศกึษา 

4.55 0.59 มากที่สุด 

3. มีการประเมินผลเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุง 

และพัฒนาการใชห้นังสอืและแบบเรียนใหท้ันสมัย 

อยู่เสมอ 

4.57 0.58 มากที่สุด 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนา 

และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริม 

ให้มแีหล่งเรียนรู้ 

ค่าสถิติ 
การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

4. มีการดำเนินการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

อย่างต่อเนื่อง 

4.28 0.81 มาก 

5. มีการจัดตัง้เครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของสถานศกึษาพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ มีความเข้มแข็ง

และรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.36 0.68 มาก 

6. มีการดำเนินการตดิตามและประเมินผล  

การปฏิบัติงานของบุคลากรในการใชส้ื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นรูปธรรม 

และมีความต่อเนื่อง 

4.44 0.68 มาก 

รวม 4.45 0.47 มาก 

 จากตาราง 22 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.54)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมากจำนวน  

4 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ คือ (X  = 4.57) และการ

คัดเลือกหนังสือเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การจัดหาหนังสือ 

อย่างแท้จริงและมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการสำรวจความต้องการ

หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใชใ้นห้องสมุด โดยใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง (X  = 4.50) มีการดำเนินการตดิตามและ

ประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง ( X  = 4.44) และมีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ 
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เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูข้องสถานศกึษาพัฒนาและใช้สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีความเข้มแข็งและรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (X  = 4.36) 

 ดังนัน้ผลการวิจัยครั้งนี้ จงึมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า 

“ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก” 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง” ใช้การทดสอบค่าที่ (t-test ชนิด Independent Sample) ส่วนการทดสอบขนาด

ของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและ 

รายด้าน ใชส้ถิตกิารทดสอบค่าเอฟ (F-test) ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม 

ความเหมาะสม 

    2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 23 

ตาราง 23 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 

              การดำรงตำแหน่ง  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน 

(N1=110) 

ครูผู้สอน 

(N2=280) t Sig 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ 

ทางการเรยีนรู้   

4.67 0.43 4.41 0.45  5.271** .000 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน 

(N1=110) 

ครูผู้สอน 

(N2=280) t Sig 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ 

ทางการเรยีนรู้   

4.67 0.43 4.41 0.45  5.271** .000 

2. ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

4.66 0.31 4.43 0.30 

7.126** .000 

3. ด้านการพัฒนา 

คุณภาพครู  
4.58 0.35 4.44 0.36 

3.567** .000 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ 

4.57 0.45 4.46 0.48 2.308* .022 

5. ด้านการนเิทศตดิตาม 

การเรียนการสอน 
4.61 0.34 4.50 0.41 

2.860** .005 

รวม 4.63 0.35 4.45 0.30 4.977** .000 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .01; t388 = 1.96) 

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (  .01; t388 = 2.58) 

 จากตาราง 23 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ การดำรง

ตำแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สำหรับรายด้าน

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู และด้านการ

นิเทศติดตามการเรียนการสอน ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
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มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและรายด้าน  

มากกว่าครูผูส้อน 

    2.2 เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน ดังตาราง 24 – 25 

ตาราง 24 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ดา้นการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและ

พันธกิจทางการเรียนรู้   

ระหว่างกลุ่ม 12.12 2 6.06 33.28** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 70.45 387 0.18 

รวม 82.56 389  

2. ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการ

จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ระหว่างกลุ่ม 1.38 2 0.69 6.65** 

  

  

.001 

  

  

ภายในกลุ่ม 40.07 387 0.10 

รวม 41.45 389   

3. ดา้นการพัฒนา

คุณภาพครู 

ระหว่างกลุ่ม 3.74 2 1.87 15.03** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 48.18 387 0.12 

รวม 51.93 389   

4. ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่ง 

การเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 13.97 2 6.99 36.54** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 74.00 387 0.19 

รวม 87.98 389   

5. ดา้นการนเิทศตดิตาม

การเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 3.17 2 1.59 10.58** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 58.04 387 0.15 

รวม 61.22 389   
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.99 2 2.49 27.00** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 35.73 387 0.09 

  รวม 40.72 389 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (  .01; F2, 387 = 4.66) 

 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ทุกด้าน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิี 

ของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ตามความเหมาะสมดังตาราง 25 

ตาราง 25 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

              เป็นรายคู่ 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ขนาดโรงเรยีน 

วิธ
ีกา

รเ
ปร

ียบ
เท

ียบ
 

 

ขนาดโรงเรยีน 

 

เล็ก กลาง 
ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

1. ดา้นการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้   

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.16 4.57 4.59 

เล็ก 4.16 - -.41** -.43** 

กลาง 4.57 - - -.02 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.59    
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ขนาดโรงเรยีน 

วิธ
ีกา

รเ
ปร

ียบ
เท

ียบ
 

 

ขนาดโรงเรยีน 

 

เล็ก กลาง 
ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

2. ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.40 4.55 4.50 

เล็ก 4.40 - -.16** -.10 

กลาง 4.55 - - .05** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.50    

3. ดา้นการพัฒนา

คุณภาพครู 

 

Sc
he

ffe
’

 

 
X̅ 4.31 4.57 4.48 

เล็ก 4.31 - -.26** -.17** 

กลาง 4.57 - - .09 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.48    

4. ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่ง 

การเรียนรู้ 

 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.14 4.60 4.58 

เล็ก 4.14 - -.46** -.44** 

กลาง 4.60 - - .02 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.58    

5. ดา้นการนเิทศ

ติดตามการเรียน 

การสอน 

 

Sc
he

ffe
 

 

X̅ 4.41 4.63 4.49 

เล็ก 4.41 - -.23** -.88 

กลาง 4.63 - - .14** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.49    

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

 

Sc
he

ffe
 

 

X̅ 4.29 4.58 4.53 

เล็ก 4.29 - -.29** -.24** 

กลาง 4.58 - - .05 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.53    

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 25 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน เป็นรายคู่

โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นตอ่ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กและผู้บริหารโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ ผู้บริหารโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มคีวามคิดเห็นต่อ 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางมคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน

มากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีนขนาดเล็กและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 ด้านการพัฒนาคุณภาพครูสอน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อ

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางมคีวาม

คิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก

และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01  

 ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางมคีวาม

คิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก

และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

    2.3 เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 26 – 27 
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ตาราง 26 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ 

              ในการปฏิบัติงาน 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ดา้นการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและ

พันธกิจทางการเรียนรู้   

ระหว่างกลุ่ม 4.36 2 2.18 10.80** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 78.20 387 0.20 

รวม 82.56 389   

2. ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ระหว่างกลุ่ม 2.60 2 1.30 12.97** 

  

.000 

  ภายในกลุ่ม 38.85 387 0.10 

รวม 41.45 389  

3. ดา้นการพัฒนา

คุณภาพครู 

ระหว่างกลุ่ม 2.24 2 1.12 8.73** .000 

ภายในกลุ่ม 49.69 387 0.13 

รวม 51.93 389   

4. ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 4.87 2 2.43 11.33** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 83.11 387 0.21 

รวม 87.98 389   

5. ดา้นการนเิทศตดิตาม 

การเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 3.36 2 1.68 11.25** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 57.85 387 0.15 

รวม 61.22 389   

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.03 2 1.51 15.55** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 37.69 387 0.10 

รวม 40.72 389   

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (  .01; F2, 387 = 4.66) 

 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวม พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ดังตาราง 27 

ตาราง 27 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ 

              ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่  

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อยกว่า 

10 ปี 

ระหว่าง

10–20ป ี

มากกว่า 

20 ปี 

1. ดา้นการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจทางการ

เรียนรู้   

 X̅ 4.38 4.61 4.42 

น้อยกว่า 10 ปี 4.38 - -.23** -.04 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.61 - - .19** 

มากกว่า 20 ปี 4.42    

2. ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

 X̅ 4.47 4.59 4.40 

น้อยกว่า 10 ปี 4.47 - -.13** .07 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.59 - - .19** 

มากกว่า 20 ปี 4.40    

3. ดา้นการพัฒนา

คุณภาพครู 

 

 X̅ 4.43 4.57 4.40 

น้อยกว่า 10 ปี 4.43 - -.14** .03 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.57 - - .17** 

มากกว่า 20 ปี 4.40    

4. ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการ

เรียนรู ้

 X̅ 4.34 4.61 4.48 

น้อยกว่า 10 ปี 4.34 - -.27** -.14 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.61 - - .13 

มากกว่า 20 ปี 4.48    
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อยกว่า 

10 ปี 

ระหว่าง

10–20ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

5. ดา้นการนเิทศ

ติดตามการเรียน 

การสอน 

 X̅ 4.49 4.64 4.42 

น้อยกว่า 10 ปี 4.49 - -.15** .07 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.64 - - .21** 

มากกว่า 20 ปี 4.42    

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

 X̅ 4.43 4.60 4.42 

น้อยกว่า 10 ปี 4.43 - -.17** .01 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.60 - - .18** 

มากกว่า 20 ปี 4.42    

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

มากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

มากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี  

มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01  

 ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

มากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 ดังนัน้ผลการวิจัยครั้งนี้ จงึมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2  

ที่ว่า“ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ” 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การ 
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ทดลองค่าที่ (t-test ชนิด Independent Sample) ส่วนการทดสอบขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน” ใช้สถิตกิารทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) วิเคราะห์ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    3.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ดังตาราง 28 

ตาราง 28 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 

              การดำรงตำแหน่ง 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการ 

ของโรงเรยีน 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

(N1=110) 

ครูผู้สอน 

(N2=280) 
t Sig 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และหลักสูตรทอ้งถิ่น 

4.46 0.34 4.36 0.33 2.616** .009 

2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการ

จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน 

ด้านวิชาการ 

4.62 0.36 4.31 0.42 6.886** .000 

3. ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

และการวัดและประเมนิผล 

4.73 0.31 4.44 0.56 5.988** .000 

4. ด้านการวจิัยเพื่อพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาและส่งเสรมิ 

แหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

4.72 0.37 4.32 0.47 8.924** .000 

5. ด้านการแนะแนวและการนิเทศ 

การศึกษา 

4.57 0.38 4.38 0.39 4.467** .000 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการ 

ของโรงเรยีน 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

(N1=110) 

ครูผู้สอน 

(N2=280) 
t Sig 

X  S.D. X  S.D. 

6. ด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
4.56 0.40 4.12 0.51 

9.001** .000 

7. ด้านการสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.73 0.39 4.35 0.54 7.606** .000 

8.ด้านการคัดเลอืกหนังสือ แบบเรียน  

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษาและส่งเสรมิใหม้ีแหลง่เรยีนรู้ 

4.72 0.37 4.33 0.47 

 

8.582** 

 

.000 

รวม 4.66 0.33 4.29 0.40 9.283** .000 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (  .05; t388 = 2.58) 

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน 

    3.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดังตาราง 29 – 30 
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ตาราง 29 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

              โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ดา้นการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 0.22 2 0.110 0.961 

  

  

.384 

  

  

ภายในกลุ่ม 44.14 387 0.114 

รวม 44.36 389   

2. ดา้นการวางแผนงาน

วิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏบิัติ

เกีย่วกับงานดา้นวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.85 2 1.424 8.191** 

  

.000 

  ภายในกลุ่ม 67.29 387 0.174 

รวม 70.14 389  

ภายในกลุ่ม 65.38 387 0.169 

รวม 67.56 389   

3. ด้านการจดัการเรียน 

การสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

และการวัดและประเมนิผล 

ระหว่างกลุม่ 0.58 2 0.288 1.027 

  

  

.359 

  

  
ภายในกลุ่ม 108.51 387 0.280 

รวม 109.08 389   

4. ด้านการวจิัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษาและ

ส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพ 

ระหว่างกลุม่ 0.36 2 0.182 0.788  

  

.456 

  

  

ภายในกลุ่ม 89.20 387 0.230 

รวม 89.57 389   

5. ด้านการแนะแนว 

และการนิเทศการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 6.70 2 3.349 23.884** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 54.27 387 0.140 

รวม 60.97 389   

6. ด้านการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 4.42 2 2.209 8.467** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 100.96 387 0.261 

  รวม 105.38 389 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

7. ด้านการสรา้งความ 

เข้มแข็งทางวิชาการ 

ระหว่างกลุม่ 2.03 2 1.017 3.715* 

  

  

.025 

  

  
ภายในกลุ่ม 105.93 387 0.274 

รวม 107.97 389   

8. ด้านการคัดเลือกหนังสอื 

แบบเรียน การพัฒนา 

และใช้สือ่เทคโนโลยีทาง

การศึกษาและสง่เสรมิ 

ให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุม่ 0.90 2 0.448 2.002 .137  

ภายในกลุ่ม 79.81 357 0.224 

รวม 80.70 359   

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรยีนโดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 2.18 2 1.092 6.463** 

  

  

.002 

  

  

ภายในกลุ่ม 65.38 387 0.169 

รวม 67.56 389   

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05; F2, 387 = 3.02) 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (  .01; F2, 387 = 4.66) 

 จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา และด้านการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น ดา้นการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละการวัดและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ และด้านการคัดเลือกหนังสอื 
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แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิี 

ของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ตามความเหมาะสมดังตาราง 30 

ตาราง 30 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน 

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

              เป็นรายคู่ 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรยีน 
ขนาดโรงเรียน 

วิธ
ีกา

รเ
ปรี

ยบ
เท

ียบ
 

 

ขนาดโรงเรียน 

 

เล็ก กลาง 
ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

2. ด้านการวางแผนงานวิชาการ

และการจัดทำระเบียบแนว 

ปฏิบัติเก่ียวกับงานดา้นวิชาการ 

 

Se
he

ffe
 

 

X  4.25 4.47 4.41 

เล็ก 4.25 - -.22** -.16* 

กลาง 4.47 - - .06 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.41    

5. ด้านการแนะแนวและการ 

นิเทศการศึกษา 

 

Se
he

ffe
 

 

X  4.20 4.54 4.45 

เล็ก 4.20 - -.34** -.25** 

กลาง 4.54 - - .09 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.45    

6. ด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 

 

Se
he

ffe
 

 

X̅ 4.09 4.36 4.21 

เล็ก 4.09 - -.27** -.12 

กลาง 4.36 - - .15* 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.21    

7. ด้านการสรา้งความเข้มแขง็ 

ทางวิชาการ 

 

Se
he

ffe
 

 

X̅ 4.45 4.54 4.38 

เล็ก 4.45 - -.09 .08 

กลาง 4.54 - - .16* 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.38    
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรยีน 
ขนาดโรงเรียน 

วิธ
ีกา

รเ
ปรี

ยบ
เท

ียบ
 

 

ขนาดโรงเรียน 

 

เล็ก กลาง 
ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรยีนโดยรวม 

 

Se
he

ffe
 

 

X̅ 4.34 4.48 4.33 

เล็ก 4.34 - -.15* .01 

กลาง 4.48 - - .16** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.33    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาด

โรงเรียนเป็นรายคู่โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดกลางมีความ

คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

ในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดกลาง 

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าผู้บริหาร 

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบ้ริหาร 

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน 

ขนาดกลางมคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่า 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงาน



138 

วิชาการของโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีน 

ขนาดกลางมคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่า

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างไม่มีมีนัยสำคัญทางสถิติ และผูบ้ริหาร 

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

    3.3 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 31 – 32 

ตาราง 31 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน 

             ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความ 

             คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ 

             ในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสตูร

ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 1.64  2 0.818 7.41** 

  

  

.001 

  

  

ภายในกลุ่ม 42.72 387 0.110 

รวม 44.36 389   

2. ด้านการวางแผนงาน

วิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับงานดา้นวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 3.15 2 1.573 9.09** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 66.99 387 0.173 

รวม 70.14 389   

3. ด้านการจดัการเรียน

การสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรูแ้ละ

การวัดและประเมนิผล 

ระหว่างกลุ่ม 1.20 2 0.600 2.15 .118  

ภายในกลุ่ม 107.88 387 0.279   

รวม 109.08 389     
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ตาราง 31 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของ 

ผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาและส่งเสริม

แหล่งเรยีนรูท้ี่มีคุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.83 2 0.913 4.03* 

  

  

.019 

  

  

ภายในกลุ่ม 87.74 387 0.227 

รวม 89.57 389   

5. ดา้นการแนะแนว 

และการนิเทศการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 4.60 2 2.299 15.78* 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 56.37 387 0.146 

รวม 60.97 389   

6. ด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 8.14 2 4.072 16.20** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 97.24 387 0.251 

  รวม 105.38 389 

7. ด้านการสรา้งความ 

เข้มแข็งทางวิชาการ 

ระหว่างกลุม่ 8.21 2 4.105 15.92** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 99.76 387 0.258 

รวม 107.97 389   

8. ด้านการคัดเลือกหนังสอื 

แบบเรียน การพัฒนาและใช้

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

และสง่เสรมิให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุม่ 1.80 2 0.902 4.08* 

  

  

.018 

  

  

ภายในกลุ่ม 78.90 357 0.221 

รวม 80.70 359   

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรยีนโดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 7.37 2 3.685 23.70** 

  

  

.000 

  

  

ภายในกลุ่ม 60.19 387 0.156 

รวม 67.56 389   

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05; F2, 387 = 3.02) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (  .01; F2, 387 = 4.66) 

 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ 
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ในการปฏิบัติงาน โดยรวม พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา และด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ ด้านการแนะแนว

และการนิเทศการศกึษา และด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียน ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงทำการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method)  

ดังตาราง 32 

ตาราง 32 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน 

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความ 

              คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์  

              ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่  

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรยีน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัตงิาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 

น้อยกว่า 

10 ป ี

ระหว่าง

10–20ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสตูรทอ้งถ่ิน 

 X̅ 4.32 4.47 4.36 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.32 - -.15** -.04 

ระหว่าง10 – 20 ป ี 4.47 - - .11* 

มากกว่า 20 ป ี 4.36    

2. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

และการจัดทำระเบียบแนวปฏบิัติ

เก่ียวกับงานดา้นวิชาการ 

 X̅ 4.37 4.50 4.29 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.37 - -.14* .07 

ระหว่าง10 – 20 ป ี 4.50 - - .21** 

มากกว่า 20 ป ี 4.29    
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ตาราง 32 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรยีน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัตงิาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 

น้อยกว่า 

10 ป ี

ระหว่าง

10–20 ปี 

มากกว่า 

20 ป ี

4. ด้านการวจิัยเพื่อพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา 

และสง่เสรมิแหล่งเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพ 

 X̅ 4.40 4.51 4.35 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.40 - -.11 -.04 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.51 - - .16* 

มากกว่า 20 ป ี 4.35    

5. ด้านการแนะแนว 

และการนิเทศการศึกษา 

 X̅ 4.34 4.56 4.35 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.34 - -.22** -.00 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.56 - - .22** 

มากกว่า 20 ป ี 4.35    

6. ด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 

 X̅ 4.21 4.41 4.25 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.21 - -20** .14 

ระหว่าง10 – 20 ปี 4.41 - - .34** 

มากกว่า 20 ป ี 4.25    

7. ด้านการสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 

 

 X̅ 4.49 4.60 4.25 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.49 - -.11 .24** 

ระหว่าง10–20 ปี 4.60 - - .35** 

มากกว่า 20 ปี 4.25    

8. ด้านการคัดเลือกหนังสือ 

แบบเรยีน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และส่งเสรมิให้มีแหล่งเรยีนรู้ 

 X̅ 4.39 4.53 4.38 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.39 - -.14 .01 

ระหว่าง10–20 ปี 4.53 - - .15 

มากกว่า 20 ปี 4.38    

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

โดยรวม 

 X̅ 4.39 4.53 4.20 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.39  -.14* .19** 

ระหว่าง10–20 ปี 4.53 - - .33** 

มากกว่า 20 ปี 4.20    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 32 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

น้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ทีม่ีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากนี้ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี  

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ป ีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

 ดังนัน้ผลการวิจัยครั้งนี้ จงึมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 

“ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน  

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ดังตาราง 33  
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ตาราง 33  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

               สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากตัวแปรทั้งหมด 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตัวแปร X X1 X2 X3 X4 X5 Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

X                

X1 .820**               

X2 .724** .544**              

X3 .876** .588** .555**             

X4 .873** .705** .436** .755**            

X5 .756** .377** .416** .673** .667**           

Y .528** .397** .540** .537** .297** .359**          

Y1 .316** .202** .239** .347** .220** .280** .521**         

Y2 .596** .506** .513** .531** .451** .400** .818** .466**        

Y3 .438** .292** .443** .403** .238** .407** .802** .473** .686**       

Y4 .404** .281** .432** .364** .249** .318** .834** .397** .796** .731**      

Y5 .826** .684** .510** .724** .757** .670** .581** .471** .635** .546** .461**     

Y6 .516** .449** .466** .472** .368** .317** .691** .410** .810** .463** .608** .598**    

Y7 .409** .298** .473** .415** .171** .294** .912** .407** .638** .765** .719** .429** .513**   

Y8 .452** .350** .489** .407** .264** .358** .874** .405** .692** .771** .809** .502** .580** .828**  
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 จากตาราง 33 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน (X) กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (Y) 

พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (RXY = 0.528) ส่วนความสัมพันธ์ภาวะผู้นำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน โดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.297-0.540 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนด้วยกัน

เอง พบว่าทุกคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวม (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ได้แก่ด้านการ

พัฒนาคุณภาพครู (X3) มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ (RX3 = 0.876) รองลงมาคือ  

ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) มคีวามสัมพันธ์เป็นอันดับสอง คือ  

(RX4 = 0.873) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ (X1)  

มีความสัมพันธ์เป็นอันดับสามคือ (RX4 = 0.820) ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน

(X5) ความสัมพันธ์เป็นอันดับสี่ คือ (RX5 = 0.756) และมีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ  

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2)  

(RX2 = 0.724) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน พบว่าทุกคู่มีความสัมพันธ์เชงิบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยตัวแปรประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (Y) โดยมีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทุกด้าน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.521- 0.912 โดยมีด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุดคือ ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น (Y1) ส่วนด้านที่มีคามสัมพันธ์สูงที่สุดคือ 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (Y7) 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

โดยรวมของโรงเรียน (Y) 

Pearson 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) 

.397** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) 

.540** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .537** ปานกลาง 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .297** ต่ำ 

5. ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .359** ปานกลาง 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการโดยรวมของผู้บริหาร

โรงเรียน (X) 

.528** ปานกลาง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับ 

ปานกลาง (RXY=0.528) เมื่อพิจารณาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็น 

รายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน (Y) มดีังนี้ คือ ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกมาก

ที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (RX3Y= 0.540) ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

(X4) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกต่ำสุด อยู่ในระดับต่ำ (RX1Y = 0.297) อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร 

              สถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y1) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

และหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน (Y1) 

Pearson Correlation 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) 

.202** ต่ำ 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) 

.239** ต่ำ 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .347** ปานกลาง 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .220** ต่ำ 

5. ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .280** ต่ำ 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการโดยรวมของผู้บริหาร

โรงเรียน (X) 

.316** ปานกลาง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและ

หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 (Y1) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (RXY1= 0.316) เมื่อพจิารณา

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน (Y1) มดีังนี้ คือ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง 

(RX3Y1= 0.347) ส่วนด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู ้(X1) 
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มคีวามสัมพันธ์ทางบวกต่ำสุด อยู่ในระดับต่ำ (RX1Y1= 0.202) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงานวิชาการ 

              และการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y2) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้าน

การวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของโรงเรียน (Y2)  

Pearson 

Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) 

.506** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) 

.513** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .531** ปานกลาง 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

.451** ปานกลาง 

5. ด้านการนเิทศตดิตามการเรียน 

การสอน (X5) 

.400** ปานกลาง 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของโดยรวมผูบ้ริหาร

โรงเรียน (X) 

.596** ปานกลาง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y2) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับ 
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ปานกลาง (RXY2= 0.596) เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน (Y2) มีดังนี ้คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ครู (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (RX3Y2= 0.531)  

ส่วนด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกต่ำสุด  

อยู่ในระดับปานกลาง (RX5Y2= 0.400) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 

              การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลของโรงเรียน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y3) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ด้านการจัดการเรยีนการสอนการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด

และประเมินผลของโรงเรียน (Y3) 

Pearson 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) 

.292** ต่ำ 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน (X2) 

.443** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .403** ปานกลาง 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .238** ต่ำ 

5. ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .407** ปานกลาง 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการโดยรวมของผู้บริหาร

โรงเรียน (X) 

.438** ปานกลาง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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 จากตาราง 37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรยีนการสอนการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y3) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์ในระดับ 

ปานกลาง (RXY3= 0.438) เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และการวัดและประเมินผลของโรงเรียน (Y3) มดีังนี้ คือ ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุด 

อยู่ในระดับปานกลาง (RX2Y3= 0.443) ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) 

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกต่ำสุด อยู่ในระดับต่ำ (RX4Y3= 0.238) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

              การศกึษาในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพของโรงเรียน 

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y4) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการด้าน

การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษาและสง่เสรมิแหล่งเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพของโรงเรยีน (Y4) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวิสยัทัศน ์เป้าหมาย  

และพันธกจิทางการเรียนรู ้(X1) 

.281** ต่ำ 

2. ด้านการบรหิารจัดการหลกัสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน (X2) 

.432** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .364** ปานกลาง 

4. ด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .249** ต่ำ 

5. ด้านการนิเทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .318** ปานกลาง 

ภาวะผู้นำทางวิชาการโดยรวมของผู้บรหิารโรงเรยีน (X) .404** ปานกลาง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
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 จากตาราง 38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มคีุณภาพการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y4) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับ 

ปานกลาง (RXY4= 0.404) เมื่อพิจารณาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มคีุณภาพของโรงเรียน (Y4) มีดังนี ้คอื ด้านการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) มคีวามสัมพันธ์

ทางบวกมากที่สุดงอยู่ในระดับปานกลาง (RX2Y4= 0.432) ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ (X4) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกต่ำสุด อยู่ในระดับต่ำ (RX4Y4= 0.249)  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร          

              โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวและการนเิทศ 

              การศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              สกลนคร เขต 1 (Y5) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการด้าน

การแนะแนวและการนิเทศการศึกษาของ

โรงเรยีน (Y5) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสยัทัศน ์เป้าหมาย  

และพันธกจิทางการเรียนรู ้(X1) 

.684** ปานกลาง 

2. ด้านการบรหิารจัดการหลกัสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน (X2) 

.510** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .724** สูง 

4. ด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .757** สูง 

5. ด้านการนิเทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .670** ปานกลาง 

ภาวะผู้นำทางวิชาการโดยรวมของผู้บรหิารโรงเรยีน (X) .826** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา

ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (Y5) 

พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (RXY5= 0.826) เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว

และการนิเทศการศกึษาของโรงเรียน (Y5) มีดังนี ้คือ ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู ้(X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดอยู่ในระดับสูง (RX4Y5= 0.757)  

ส่วนด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2)  

ความสัมพันธ์ทางบวกต่ำสุด อยู่ในระดับกันปานกลาง (RX2Y5= 0.510) อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร  

              โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบ 

              การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด 

              สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (Y6) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการด้านการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน (Y6) 

Pearson 

Correlation 
ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวิสยัทัศน ์เป้าหมาย  

และพันธกจิทางการเรียนรู ้(X1) 

.449** ปานกลาง 

2. ด้านการบรหิารจัดการหลกัสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน (X2) 

.466** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .472** ปานกลาง 

4. ด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .368** ปานกลาง 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการด้านการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน (Y6) 

Pearson 

Correlation 
ระดับความสมัพันธ ์

5. ด้านการนิเทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .317** ปานกลาง 

ภาวะผู้นำทางวิชาการโดยรวมของผู้บริหาร

โรงเรยีน (X) 

.516** ปานกลาง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (Y6) พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  

(RXY6= 0.516) เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน 

พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษาของโรงเรียน (Y6) มีดังนี้ คอื ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) มีความสัมพันธ์

ทางบวกมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (RX3Y6= 0.472)  ส่วนด้านการนเิทศตดิตาม 

การเรียนการสอน (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่ำสุด อยู่ในระดับปานกลาง  

(RX5Y6= 0.317) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

             โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการสร้างความเข้มแข็ง 

             ทางวิชาการของโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

             สกลนคร เขต 1 (Y7) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรยีน 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการด้านการ

สรา้งความเขม้แข็งทางวิชาการ 

ของโรงเรยีน (Y7) 

Pearson Correlation ระดับความสมัพันธ ์

1. ด้านการกำหนดวิสยัทัศน ์เป้าหมาย  

และพันธกจิทางการเรียนรู ้(X1) 

.298** ต่ำ 

2. ด้านการบรหิารจัดการหลกัสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน (X2) 

.473** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .415** ปานกลาง 

4. ด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .171** ต่ำ 

5. ด้านการนิเทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .294** ต่ำ 

ภาวะผู้นำทางวิชาการโดยรวม ของผู้บริหาร

โรงเรยีน (X) 

.409** ปานกลาง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01        

 จากตาราง 41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (Y7) พบว่า 

โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (RXY7= 0.409) เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียน (Y7) มีดังนี้ คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง 

(RX2Y7= 0.473) ส่วนด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) มคีวามสัมพันธ์

ทางบวกต่ำที่สุดอยู่ในระดับต่ำ (RX4Y7= 0.171) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

             โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสอื  

             แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่ง 

             เรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

             เขต 1 (Y8) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน 

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและส่งเสริมใหม้ี 

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (Y8) 

Pearson 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) 

.350** ปานกลาง 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน (X2) 

.489** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .407** ปานกลาง 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) .264** ต่ำ 

5. ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) .358** ปานกลาง 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการโดยรวม ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน (X) 

.452** ปานกลาง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01         

 จากตาราง 42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 (Y8) พบว่า โดยรวมมี

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (RXY8 = 0.452) เมื่อพิจารณาภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสอื 
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แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน (Y8) มดีังนี้ คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดในระดับปานกลาง (RX2Y8= 0.489)  

ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกันต่ำที่สุด 

ในระดับต่ำ (RX4Y8= 0.264) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 43 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

              ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียน (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (Y) 

(Y) (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Y7) (Y8) 

ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจทางการ

เรียนรู ้(X1) 

ปานกลาง 

(0.397**) 

ต่ำ 

(0.202**) 

ปานกลาง 

(0.506**) 

ต่ำ 

(0.292**) 

ต่ำ 

(0.281**) 

ปานกลาง 

(0.684**) 

ปานกลาง 

(0.449**) 

ต่ำ 

(0.298**) 

ปานกลาง 

(0.350**) 

ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน (X2) 

ปานกลาง 

(0.540**) 

ต่ำ 

(0.239**) 

ปานกลาง 

(0.513**) 

ปานกลาง 

(0.443**) 

ปานกลาง 

(0.432**) 

ปานกลาง 

(0.510**) 

ปานกลาง 

(0.466**) 

ปานกลาง 

(0.473**) 

ปานกลาง 

(0.489**) 

ด้านการพัฒนา

คุณภาพครู (X3) 

ปานกลาง 

(0.537**) 

ปานกลาง 

(0.347**) 

ปานกลาง 

(0.531**) 

ปานกลาง 

(0.403**) 

ปานกลาง 

(0.364**) 

สูง 

(0.724**) 

ปานกลาง 

(0.472**) 

ปานกลาง 

(0.415**) 

ปานกลาง 

(0.407**) 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (Y) 

(Y) (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Y7) (Y8) 

ด้านการสร้างบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

ต่ำ 

(0.297**) 

ต่ำ 

(0.220**) 

ปานกลาง 

(0.451**) 

ปานกลาง 

(0.238**) 

ต่ำ 

(0.249**) 

สูง 

(0.757**) 

ปานกลาง 

(0.368**) 

ต่ำ 

(0.171**) 

ต่ำ 

(0.264**) 

ด้านการนิเทศติดตามการ

เรียนการสอน (X5)  

ปานกลาง 

(0.359**) 

ต่ำ 

(0.280**) 

ปานกลาง 

(0.400**) 

ปานกลาง 

(0.407**) 

ปานกลาง 

(0.318**) 

ปานกลาง 

(0.670**) 

ปานกลาง 

(0.317**) 

ต่ำ 

(0.294**) 

ปานกลาง 

(0.358**) 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม 

(X) 

ปานกลาง 

(0.528**) 

ปานกลาง 

(0.316**) 

ปานกลาง 

(0.596**) 

ปานกลาง 

(0.438**) 

ปานกลาง 

(0.404**) 

สูง 

(0.826**) 

ปานกลาง 

(0.516**) 

ปานกลาง 

(0.506**) 

ปานกลาง 

(0.452**) 
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 จากตาราง 43 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มคีวามสัมพันธ์

กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง 

จำนวน 1 ด้าน คอื ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา (RXY5= 0.826) 

ความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียนอยู่ใน

ระดับปานกลาง จำนวน 7 ด้าน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

(RXY1= 0.316) ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการ (RXY2= 0.596) ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

และการวัดและประเมินผล (RxY3= 0.438) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ (RXY4= 0.404) ด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (RXY6= 0.516)  ด้านการสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ (RXY7= 0.506) ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนา 

และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (RXY8= 0.452)  

 ดังนัน้ผลการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า 

“ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก” 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 “ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1” ใช้สถิติการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)  

ดังตาราง 44  
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

             ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน (Y) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

 R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียน 

การสอน (X2) 

.540 0.292 0.290 0.390 0.064 0.306 6.110** .000 

ด้านการพัฒนา 

คุณภาพครู (X3) 

.611 0.373 0.370 0.623 0.073 0.546 8.490** .000 

ด้านการสรา้งบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

.636 0.404 0.400 0.323 0.060 0.368 5.333** .000 

ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย และพันธกจิ

ทางการเรียนรู้ (X1) 

.645 0.417 0.411 0.153 0.053 0.169 2.865** .004 

R = 0.645  R2 = 0.417  Adjusted R2  = 0.411 a = 0.609   S.E.est = ± 0.31995 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 44 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน (Y) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 

4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการ

กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.306 รองลงมา คือด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.546 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.368 และดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.169 ซึ่ง ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ
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บริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน ได้ร้อยละ 41.1 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.31995 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y’ = 0.609 + 0.390 X2 + 0.623 X3 + 0.323 X4 0.153 X1  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.306 Z2 + 0.546 Z3 + 0.368 Z4 + 0.169 Z1  

ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

             ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา 

             หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน (Y1) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

 R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการพัฒนา

คุณภาพครู (X3) 

.347 0.120 0.118 0.321 0.044 0.347 7.290** .000 

R = 0.347   R2 = 0.120   Adjusted R2  = 0.118   a = 2.953   S.E.est = ± 0.31711 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 45 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 1 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน

(Y1) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา 

คุณภาพครู (X3)  

 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์มีเพียง 1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ คือ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.347 และสามารถและสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน (Y1) ได้รอ้ยละ 11.8  

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.31711 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y1’ = 2.953 + 0.321 X3 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z1’ = 0.347 Z3  
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียน ที่มีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

              ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

              ด้านวิชาการของโรงเรียน (Y2) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการพัฒนา 

คุณภาพครู (X3) 

.531 0.282 0.280 0.311 0.062 0.268 5.058** .000 

ด้านการบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียน 

การสอน (X2) 

.592 0.351 0.347 0.322 0.066 0.248 4.857** .000 

ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย และพันธกจิ

ทางการเรียนรู ้(X1) 

.615 0.378 0.373 0.197 0.048 0.214 4.083** .000 

R = 0.615  R2 = 0.378  Adjusted R2  = 0.373  a = 0.671 S.E.est = ± 0.33625 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 46 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของโรงเรียน (Y2) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน (X2) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้ (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.268 รองลงมา คือ ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.248 และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.214 ซึ่งตัวแปร 
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ทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวางแผน

งานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน (Y2)  

ได้รอ้ยละ 37.3 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.33625 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y2’ = 0.671 + 0.311 X3 + 0.322 X2 + 0.197 X1  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z2’ = 0.268 Z3 + 0.248 Z2 + 0.214 Z1  

ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

             ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการ 

             เรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

             ของโรงเรียน (Y3) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน 

(X2) 

.443 0.196 0.194 0.411 0.090 0.254 4.563** .000 

ด้านการนิเทศติดตาม 

การเรียนการสอน (X5) 

.507 0.257 0.253 0.467 0.085 0.350 5.491** .000 

ด้านการสรา้งบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

.520 0.271 0.265 0.437 0.093 0.393 4.725** .000 

ด้านการพัฒนา 

คุณภาพครู (X3) 

.538 0.289 0.282 0.326 0.107 0.225 3.038** .003 

ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย และพันธกจิ

ทางการเรียนรู้ (X1) 

.548 0.300 0.291 0.191 0.077 0.166 2.470** .014 

R = 0.548   R2 = 0.300  Adjusted R2  = 0.291   a = .02  S.E.est = ± 0.44580 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 47 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด

และประเมินผลของโรงเรียน (Y3) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2)  

ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน (X5) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้ (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.254 รองลงมา คอื ดา้นการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.350 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.393 ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

(X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.225 และด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.166 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

และการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ของโรงเรียน (Y3) ได้รอ้ยละ 29.1 และมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.44580 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y3’ = 0.201 + 0.411 X2 + 0.467 X5 + 0.437 X4 0.326 X3 + 0.191 X1   

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z3’ = 0.254 Z2 + 0.350 Z5 + 0.393 Z4 + 0.225 Z3 + 0.166 Z1  
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ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

              ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัย 

              เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

              ของโรงเรียน (Y4) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการบรหิารจัดการหลักสตูร

และการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน (X2) 

.432 0.186 0.184 0.532 0.073 0.362 7.289** .000 

ด้านการนิเทศติดตามการเรียน 

การสอน (X5) 

.458 0.210 0.206 0.203 0.060 0.168 3.376** .001 

R = 0.458  R2 = 0.210    Adjusted R2  = 0.206   a = 1.1119  S.E.est = ± 0.42766 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 48 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา 
วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพของโรงเรียน (Y4) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน (X2) และด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน (X5)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.362 รองลงมา คอื ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.168 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพของโรงเรียน (Y4) ได้รอ้ยละ 20.6  

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.42766 
  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y4’ = 1.1119 + 0.532 X2 + 0.203 X5  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
   Z4’ = 0.362 Z2 + 0.168 Z5  
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

              ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการแนะแนว 

              และการนเิทศการศกึษาของโรงเรียน (Y5) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการสรา้งบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

.757 0.572 0.571 0.149 0.044 0.180 3.377** .001 

ด้านการพัฒนา 

คุณภาพครู (X3) 

.791 0.626 0.624 0.212 0.050 0.195 4.222** .000 

ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย และพันธกจิ

ทางการเรียนรู้ (X1) 

.813 0.661 0.658 0.285 0.035 0.332 8.145** .000 

ด้านการนิเทศติดตาม 

การเรียนการสอน (X5)  

.837 0.700 0.697 0.293 0.041 0.293 7.136** .000 

R = 0.837  R2 = 0.700  Adjusted R2 = 0.697  a = 0.209 S.E.est = ±0.21780 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 49 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวและการนเิทศการศกึษาของโรงเรียน (Y5)  

ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) และด้านการนเิทศตดิตามการเรยีนการสอน (X5)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

(X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.180 รองลงมา คือ ด้านการ

พัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.195  

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.332 และด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน (X5) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.293 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวและการ
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นิเทศการศกึษาของโรงเรียน (Y5) ได้รอ้ยละ 69.7 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การพยากรณ์เท่ากับ ±0.21780 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดด้ังนี้ 

   Y5’ = 0.209 + 0.149 X4 + 0.212 X3 + 0.285 X1 + 0.293 X5  

  และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z5’ = 0.180 Z4 + 0.195 Z3 + 0.332 Z1 + 0.293 Z5  

ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

              ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา 

              ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน (Y6) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการพัฒนา 

คุณภาพครู (X3) 

.472 0.222 0.220 0.330 0.080 0.232 4.136** .000 

ด้านการบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการจัด

กจิกรรมการเรียน 

การสอน (X2) 

.532 0.283 0.279 0.380 0.086 0.239 4.418** .000 

ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย และพันธกจิ 

ทางการเรียนรู้ (X1) 

.550 0.303 0.297 0.206 0.063 0.183 3.289** .001 

R = 0.550  R2 = 0.303  Adjusted R2    = 0.297   a = 0.132  S.E.est = ±0.43637 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 50 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษาของโรงเรียน (Y6) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน (X2) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ (X1) 
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 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.232 รองลงมา คอื ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.239 และดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการ

เรียนรู ้(X1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.183 ซึ่ง ตัวแปรทั้ง  

3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน (Y6) ได้รอ้ยละ 29.7 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.43637 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y6’ = 0.132 + 0.330 X3 + 0.380 X2 + 0.206 X1  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z6’= 0.232 Z3 + 0.239 Z2 + 0.183 Z1  

ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

             ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการสร้างความ 

             เข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียน (Y7) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน (X2) 

.473 0.224 0.222 0.471 0.088 0.292 5.364** .000 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .507 0.257 0.253 0.606 0.105 0.420 5.790** .000 

ด้านการสรา้งบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

.555 0.308 0.303 0.580 0.090 0.523 6.433** .000 

ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย และพันธกจิ 

ทางการเรียนรู้ (X1) 

.564 0.318 0.311 0.227 0.075 0.199 3.017** .003 

ด้านการนิเทศติดตามการ

เรียนการสอน (X5)  

.575 0.330 0.322 0.219 0.083 0.165 2.642** .009 

R = 0.575  R2 = 0.330    Adjusted R2 = 0.322   a = 0.222 S.E.est = ±0.43393 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 51 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียน (Y7) ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการ

เรียนรู ้(X1) และด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.292 รองลงมา คอื ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.420 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.523 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.199 และ ด้านการนเิทศติดตามการเรียนการสอน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.165  ซึ่ง ตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียน

(Y7) ได้รอ้ยละ 32.2 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 

±0.43393 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y7’ = 0.222+0.471 X2 + 0.606 X3 + 0.580 X4 + 0.227 X1 + 0.219 X5  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z7’= 0.292 Z2 + 0.420 Z3+ 0.523 Z4 + 0.199 Z1 + 0.165 Z5 
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ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

              โรงเรียนที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

              ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

              ทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยรวม (Y8) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน (X2) 

.489 0.239 0.237 0.471 0.085 0.318 5.445** .000 

ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) .513 0.263 0.259 0.356 0.112 0.277 3.189** .002 

ด้านการสรา้งบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

.529 0.280 0.274 0.385 0.090 0.389 4.287** .000 

ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์

เป้าหมาย และพันธกจิ 

ทางการเรียนรู้ (X1) 

.539 0.291 0.283 0.216 0.073 0.214 2.959** .003 

ด้านการนิเทศติดตามการเรียน 

การสอน (X5) 

.551 0.304 0.294 0.210 0.082 0.176 2.563* .011 

R = 0.551 R2 = 0.394    Adjusted R2 = 0.294 a = 0.560  S.E.est = ±0.39848 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 52 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน (Y8) ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการ

เรียนรู ้(X1) และด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอน (X5)  
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 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.318 รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.277 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.389 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.214 และ ด้านการนเิทศติดตามการเรียนการสอน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ

การพยากรณ์ เท่ากับ 0.176 ซึ่ง ตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (Y8) ได้รอ้ยละ 29.4 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.39848 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y8’ = 0.560+0.464 X2 + 0.356 X3 + 0.385 X4 + 0.216 X1 + 0.210 X5 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z8’ = 0.318 Z2 + 0.277 Z3 + 0.389 Z4 + 0.214 Z1 + 0.176 Z5   

 ดังนัน้ผลการวิจัยครั้งนี้ จงึมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ที่ว่า 

“ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างนอ้ย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1” 

 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรยีน

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   ผลการศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน พบว่ามี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ได้ คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู และด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้  

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้  
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   ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดังตาราง 53 
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ตาราง 53 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรเกณฑ์ภาวะผู้นำทางวชิาการ 
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  (
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สร
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ด้านการกำหนดวสิัยทศัน ์เป้าหมาย และพันธกจิ 

ทางการเรียนรู ้  

√ √ √ × √ √ √ √ √ √ 

ด้านการบรหิารจัดการหลักสตูรและการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

× √ √ √ × √ √ √ √ √ 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 
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ด้านการพัฒนาคุณภาพครู × √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ × × √ × √ × √ √ √ √ 

ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน × × √ × √ × √ √ × × 
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 จากตาราง 53 สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จำนวน 4 ด้าน คอื ดา้นการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู  

ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนโดยรวมได้  

  แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ในด้านที่ตอ้งนำไปหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ่งผูว้ิจัยนำภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน 

คือ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ ดา้นการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู  

และด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางใน

การแก้ไขโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน จากนั้นจงึนำมาวิเคราะห์เนื้อหา 

นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1. ทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้  

    ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...,ผูบ้ริหารมกีารศกึษา และวเิคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา มีการบูรณาการร่วมกับหลักสูตร 

ท้องถิ่นเพื่อปรับใหเ้หมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าหมาย ของโรงเรียนให้ชัดเจน จัดทำคู่มือ เอกสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศกึษาและการจัดการเรียนการสอน ทุกขั้นตอนมกีารประชุม

ชีแ้จงสรา้งองค์ความรูอ้ยู่เสมอ...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 
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     “..ผูบ้ริหารควรมกีารศกึษาดูงาน ศกึษาจุดเด่นของแต่ละโรงเรียน 

(Best Practice) ขององค์กรที่เป็นเลิศ มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้การ

กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจเพื่อให้การกำหนดเป้าหมายชัดเจน ลงไปสู่การปฏิบัติ 

ได้อย่างถูกต้อง....” 

(สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

     “....การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ ผูบ้ริหารตอ้งมี

การกำหนดที่ชัดเจน ผู้บริหารตอ้งมีความรู้ในเรื่องที่ตอ้งรูเ้พื่อสร้างความน่าเชื่อถอื  

และต้องมกีารพัฒนาบุคลิกภาพและมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและผูเ้รียน...” 

(สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2564) 

     “...ศกึษาสภาพบริบทของท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล 

ที่เกี่ยวกับการศกึษาเพื่อกำหนดวสิัยทัศน์ ความตอ้งการของนักเรียน ผูป้กครองนักเรียน 

ประชุมร่วมกันของผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาของโรงเรียน เพื่อร่วมกันกำหนด

วิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน กำหนดเป้าหมายใหเ้ป็นรูปธรรม ซึ่งจะสามารถ

นำเป้าหมายไปเป็นพันธกิจของโรงเรยีนได้...” 

(วัชรพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์ 23 สิงหาคม 2564) 

     “...ควรเน้นให้มีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ในการกำหนดวิสัยทัศน์

เป้าหมาย พันธกิจของหน่วยงาน และร่วมกันวิเคราะห์ ศกึษาสภาพบริบทของท้องถิ่นและ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศกึษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน...” 

 (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2564) 

     “...มีการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนโดยการใชก้ลยุทธ์ของ  

การประสานงานและการควบคุมที่จะปรับพันธกิจงานด้านวิชาการของโรงเรียน  

ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยบทบาททางการบริหาร รวมถึงการ 

ประสานงาน การควบคุม และกำกับดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอน การมสี่วนร่วม

ทางการศึกษา ผู้บริหารและครูเป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นแกนนำในการทำงาน  ครูมีการ

ปรับปรุงการเรียนการ สอนและการเรียนรูอ้ยู่เสมอ และต้องมีการเสริมแรงครูอยู่เสมอ...” 

(พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 
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     “...ศกึษาสภาพบริบทของชุมชน จุดแข็งของชุมชนคืออะไร  

สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองนักเรียน และนำมาสร้างวิสัยทัศน์มาร่างเป็นกรอบเป้าหมาย

และลงสู่พันธกิจให้ชัดเจนและประเมินวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ เพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาต่อไป ให้กำลังใจครูอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน...” 

(ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

     “...ผูบ้ริหารโรงเรียนศกึษาวัฒนธรรม ความต้องการของโรงเรียน

ของทองถิ่น และชุมชน และนำมากำหนดเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจให้ชัดเจนโดยการ

มีส่วนร่วมของครู คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผูเ้รียน ซึ่งต้องเป็น

การวางแผนจัดการงานที่ได้รับมอบหมายชัดเจน ...” 

(อนุสรา พิพทิธภัณฑ์, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

     “...บริหารควรศึกษาปัจจัยการบริหารของโรงเรียนเพื่อให้เข้า

ใจความตอ้งการของครูผู้สอน นักเรียน ชุมชน เข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียนจากนั้น 

จงึนำส่วนที่เป็นความตอ้งการมากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน 

โดยคำนึงถึงจุดเด่น และจุดด้อยของโรงเรียน จากนั้นทำความเข้าใจในเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจของโรงเรยีน ใหแ้ก่ครูผูส้อน นักเรียน หรอืผูป้ฏิบัติเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที่ถูกต้อง...” 

(อรพิน พลราชม, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

     “..ผูบ้ริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ 

ของ โรงเรียนให้ชัดเจน สื่อสารให้ผู้มีส่วนร่วมรับทราบ เพื่อการวางแผน กำหนดเป้าหมาย 

เสริมแรงทางบวก ค่าความสำเร็จร่วมกัน ผู้บริหารมีการประชุมผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

คณะกรรมการ สถานศกึษา ผู้ปกครอง ชุมชน ครู นักเรียน....” 

                         (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 
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ตาราง 54 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ (X1) 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน 
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1. ควรมีการกำหนดวสิัยทัศน ์พันธกจิ เป้าหมาย อตัลักษณ์ ของ โรงเรยีน 

ให้ชัดเจน สื่อสารให้ผูม้สี่วนรว่มรับทราบ เพื่อการวางแผน กำหนดเปา้หมาย  

ค่าความสำเร็จร่วมกัน 
          10 

2. ครูจะตอ้งเปดิใจเขา้ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการวางแผนจัดการงาน 

ที่ได้รับมอบหมายชัดเจน คดิและทำอย่างเป็นระบบ มีเสรมิแรงตนเอง  

เพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเอง 

          5 

3. ผู้บริหารต้องมีความรูใ้นเรื่องที่ต้องรูเ้พื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื และต้องมีการ

พัฒนาบุคลิกภาพและมัน่สรา้งความเช่ือมั่นให้แก่ครูและผู้เรยีน 
          1 
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ตาราง 54 (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน 
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4. ศกึษาสภาพบริบทของท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ

การศกึษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ความตอ้งการของนักเรียน ผู้ปกครอง

นักเรียน 

          4 

5. ศกึษาสภาพบริบทของชุมชน จุดแข็งของชุมชนคืออะไร สร้างความมั่นใจ

ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
          5 
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 จากตาราง 54 พบว่า การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ (X1) 

ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทาง

พัฒนาตรงกันมากที่สุด สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) เรียงลำดับ

จากมากไปน้อย ดังนี้ 

  1. ผูบ้ริหารควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ของ 

โรงเรียนใหชั้ดเจน สื่อสารใหผู้ม้ีส่วนร่วมรับทราบ เพื่อการวางแผน 

  2. ผูบ้ริหารศกึษาสภาพบริบทของท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาลที่

เกี่ยวกับการศกึษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ความตอ้งการของนักเรียน ผูป้กครองนักเรียน 

  3. ครูมีการวางแผนจัดการงานที่ได้รับมอบหมายชัดเจน คดิและทำอย่าง

เป็นระบบ มเีสริมแรงตนเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเอง 

   2. ทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    “...,ผูบ้ริหารพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ 

ครูมี อิสรเสรีในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมใหค้รูเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ

และมีระบบการตดิตามประเมินผล...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “...สนับสนุนส่งเสริมการเข้าอบรม สัมมนาประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา 

หลักสูตรใหม้ากขึ้น และควรมกีารกำกับติดตามตรวจสอบ ประเมนิผลการใช้หลักสูตร...” 

(สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “....ต้องมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหแ้น่ชัด ให้รู้ชัดรู้จริง  

จะสามารถทำให้คนศรัทธาในตัวเราเอง...” 

(สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “..หลักสูตรทุกวันนี้ เราสามารถเพิ่มจุดเน้นที่ตรงกับความของการขอ 

สถานศกึษาได้ เน้นใหค้รูเข้าร่วมการอบรม และสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถ
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ตอบโจทย์ที่ดใีห้แก่ผูเ้รียนได้ ตลอดจนใช้ระบบเทคโนโลยี และ นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วม 

ให้มากขึ้น ผูเ้รียนก็จะเรียนแบบมีความสุข....” 

(วัชรพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...หลักสูตรปัจจุบันเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ดังนั้น ผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศกึษา ตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของแต่ละกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้...” 

 (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

    “..ผูบ้ริหารควรจัดประชุมเพื่อให้ครูทำความเข้าใจ หลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ชีแ้จงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรฐานและตัวชี้วัดที่

ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ครูนำไปใช้ใน การวางแผนพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ส่งเสริมให ้

ครูกล้าคิดกล้าแสดงออก ลงมอืปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไข ขอ้บกพร่อง....” 

(พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “..สำรวจแหล่งเรยีนรู้ในชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกและสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนสืบต่อไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พัฒนา

ผูเ้รียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ ครูต้องมกีารเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ  

และมีความหลากหลาย โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน....” 

(ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด 

การศกึษาเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน...” 

(อนุสรา พิพทิธภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “…ผูพ้ัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ใหส้อดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางหมั่นศกึษา วิเคราะห์และทำความเข้าใจหลักสูตร และครูร่วมกันสรุปจุดแข็ง

จุดอ่อนที่ความพัฒนา ภายใต้บริบทของการจัดการศกึษาของสถานศกึษา เพื่อบูรณาการ

หลักสูตรท้องถิ่น....” 

(อรพิน พลราชม, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 
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    “....ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และควรส่งเสริมให้ครู รู้และเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง

สถานศกึษาอย่างลกึซึง้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร...” 

                         (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 
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ตาราง 55 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน 
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1. ผู้บริหารพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
          6 

2. สนับสนุนส่งเสรมิการเขา้อบรม สัมมนาประชุมเก่ียวกับการพัฒนาเพื่อเข้าใจ 

หลักสูตรให้มากขึน้ และควรมีการกำกับติดตามตรวจสอบ 
          5 

3. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูและผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษาเข้ามามี

ส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสตูร 
          5 

4. วิเคราะห์และทำความเขา้ใจหลักสูตร และร่วมกันสรุปจดุแข็งจุดอ่อน 

ที่ความพัฒนา ภายใต้บริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          1 
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 จากตาราง 55 พบว่า การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอน (X2) ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญ 

เสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

(X2) เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

  1. ผู้บริหารพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  2. ผู้บริหารโรงเรยีนควรส่งเสรมิให้ครู รูแ้ละเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง

สถานศึกษา และอบรมการใชห้ลักสูตร มีการตดิตาม กำกับ และประเมินผล 

  3. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูและผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษาเข้ามา

มีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตร 

   3. ทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

    “...ผู้บริหารโรงเรยีนต้องจัดโครงการเพื่อพัฒนาครูผูส้อน ในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาครูผูส้อนให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ตลอดจน

ประเมินผลการทำงานของครูผู้สอน เพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอนของครูผู้สอน จัดหาบุคลากร

เพิ่มเติมเพื่อลดภาระงานของครูผู้สอนให้ครูมีเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

อย่างเต็มเวลา เพือ่ใหม้ีการจดัเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถงึการทำวิจยัในช้ันเรยีน

เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งครูผู้และนักเรยีน...” 

(ไชยา ภาวะบตุร, สมัภาษณ ์19 ธนัวาคม 2564) 

    “...ผู้บริหารควรส่งเสรมิให้ครูไปศึกษาดงูานในองค์กรที่มีการปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศในด้านการพัฒนาวชิาชีพครูในโรงเรยีน รวมทัง้การส่งเสรมิครูเข้าร่วมอบรม  

สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพในดา้นตา่ง ๆ ทั้งทางดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา ...” 

(สายนัต ์บุญใบ, สัมภาษณ ์22 ธนัวาคม 2564) 

    “....ผู้บริหารจะต้องมีการให้ผูส้อนเข้าร่วมการอบรม พัฒนาศักยภาพ

ตัวเองอยู่เสมอ และต้องหมั่นสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ๆ ขึน้ เพื่อที่จะเป็น Knowledge ให้ทัง้ครูผู้สอน

และผู้บรหิารม ีEmpowerments ตอ่ตนเองมากขึน้ ...” 

(สมพร หลิมเจรญิ, สัมภาษณ ์21 ธนัวาคม 2564) 
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    “...ต้องมกีารพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ สนับสุนใหค้รูผูส้อนเข้าร่วม

การอบรม สัมมนาต่าง ๆ และมุ่งเน้นใหค้รูต้องเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในการทำวิจัย 

อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปีการศกึษา...” 

(วัชรพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งร่วมมอืกับครูผูส้อนในการกำหนดเป้าหมาย

ทางวิชาชีพเพื่อให้ครูเข้าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และต้อง

ส่งเสริมการมีโครงการอบรมพัฒนาครูผูส้อนในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และจัดให้มีประเมินการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ...” 

 (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

    “...ส่งเสริมให้ครูมกีารพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ  

จัดโครงการสัมมนาอบรม เพื่อให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำความรูท้ี่ได้มา

พัฒนาตนเองและผูเ้รียนให้มีคุณภาพ และสอบถามความตอ้งการพัฒนาให้ตรงกับจุดเด่น

จุดด้อย ของครู เพื่อนำมาพัฒนาครูให้มีขดีความสามารถที่สูงขึน้ และส่งเสริมใหค้รูได้มี

การศกึษาวิจัยในช้ันเรยีนอยู่เสมอ...” 

(พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

    “...จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผูส้อนในเรื่อง 

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน พรอ้มทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสอนทำวิจัยทางการ 

ศกึษาเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาผูเ้รียน...” 

(ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

    “...สนับสนุนให้ครูเป็นวิทยากรในการอบรมตามความรู้และความ

ถนัดของตนเอง ส่งเสริมให้ครูรู้จักการผลติสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ประกอบการเรียน

การสอน ใหค้รูเรียนและทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ 

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง...” 

(อนุสรา พิพทิธภัณฑ์, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 
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    “...จัดอบรมโครงการเพื่อพัฒนาครูผูส้อนในด้านการจัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอน พร้อมทั้ง สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

อย่างสม่ำเสมอ...” 

(อรพิน พลราชม, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารคอยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน ไปถึงเป้าหมาย 

ทางวิชาชีพ และการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ มุ่งม่ันพัฒนาวิชาชีพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ...” 

                         (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 
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ตาราง 56 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน 
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1. จดัโครงการเพื่อพัฒนาครูผูส้อน ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน           5 

2.  ผู้บริหารควรส่งเสรมิให้ครูไปศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ในดา้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
          1 

3. ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ สนับสุนให้ครูผูส้อนเข้าร่วมการอบรม สัมมนาต่าง ๆ           10 

4. สอบถามความต้องการพัฒนาใหต้รงกับจุดเดน่จุดด้อย ของครู เพื่อนำมาพัฒนาครู 

ให้มีขดีความสามารถที่สูงขึน้ 
          1 

5. ส่งเสรมิให้ครูรู้จักการผลิตสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และมีการทำงานวิจยั 

อย่างสมำ่เสมอ 
          6 

6. ผู้บริหารคอยสง่เสรมิ สนับสนุนให้ครูผูส้อน ไปถงึเป้าหมายทางวิชาชีพ            

186 





187 

 จากตาราง 56 พบว่า การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด  

สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ดา้นการพัฒนา

คุณภาพครู (X3) เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

  1. ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ สนับสุนให้ครูผู้สอนเข้าร่วมการ

อบรม สัมมนาต่าง ๆ 

  2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอน ทำวจิัยเพื่อพัฒนาตนเอง 

และปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

  3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   4. ทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

    “...,มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มกีารวิเคราะห์ผูเ้รียน  

มีการให้ขวัญกำลังใจนักเรียนแก่นักเรียน ระดับหอ้งเรียน ระดับโรงเรียน สื่อและอุปกรณ์

ต้องทันสมัย หลากหลาย สมารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารควรศกึษาโรงเรียนที่มกีารปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทางการจัดการ 

องค์กรเพื่อใหเ้ห็นถึงแนวทางการปฏิบัติ มกีารอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัด 

บรรยากาศการเรียนรู้ได้เข้ากับกิจกรรมและช่วยส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรยีนใหเ้ป็นการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและรู้สึกปลอดภัยทางกายภาพ...” 

(สายันต์ บุญใบ, 22 ธันวาคม 2564) 

    “....ผูบ้ริหารตอ้งมีการทำให้นักเรียนรูส้ึกปลอดภัยทั้งทางดา้น

กายภาพ และด้านอารมณ์ และจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างมคีวามสุข...” 

(สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...เน้นการเรียนการสอนที่เป็นสถานที่จรงิ เป็นการเรียนรูน้อก

หอ้งเรียน ผูเ้รียนต้องได้รับการเรียนรู้จะสถานการณ์จริง สถานภาพจรงิ ...” 

(วัชรพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 
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    “...ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมให้มกีารสร้างบรรยากาศ 

การเรียนรูใ้นโรงเรยีน เช่น บรรยากาศทางวิชาการ บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน 

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทุก ๆ ที่ทางครูผูส้อนมาเป็น

กิจกรรมที่มกีารสร้างบรรยากาศของการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” 

 (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

    “...จัดแหล่งเรียนรูม้ีความเหมาะสม กับวัย และอยู่ในความสนใจ 

ของนักเรียนมีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับวิถีชีวติทั้งในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียน...” 

(พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...จัดสถานที่ใหม้ีความปลอดภัย และเอือ้ต่อการพัฒนาผูเ้รียนใน 

ทุก ๆ ดา้น...” 

(ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารต้องมีการส่งเสริม จัดหา งบประมาณจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศและแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน...” 

(อนุสรา พิพทิธภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “....ผูบ้ริหารควรจัดหาและระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  

ทั้งนอกและในชุมชนเพื่อนำมาสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน เพื่อให้โรงเรียน 

มีบรรยากาศที่ดใีนโรงเรียนที่ทำให้เกิดการเรียนรู และมีความปลอดภัยในโรงเรยีน...” 

(อรพิน พลราชม, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

    “....ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องศึกษา และหางบประมาณเพื่อมาพัฒนา 

ปรับปรุงบรรยากาศ และแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียนให้มีความปลอดภัย...” 

                         (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 
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ตาราง 57 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

              ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้(X4) 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน 
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1. มีการดูแลเอาใจใสน่ักเรยีนอย่างใกล้ชดิ มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน มีการให้ขวัญกำลังใจ

นักเรยีนแก่นักเรยีน และทันสมัย 
          1 

2. มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรยีนรูไ้ด้เข้ากับกิจกรรม            

3. ผู้บริหารโรงเรยีนมีการส่งเสรมิใหม้ีการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

ให้เหมาะสมและปลอดภยั 
          7 

4. บรหิารตอ้งมีการส่งเสรมิ จัดหา งบประมาณจากหน่วยงานตา่ง ๆ เพื่อนำมาพัฒนา 

และปรับปรุงบรรยากาศและแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรยีน 
          2 
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 จากตาราง 57 พบวา่ การวเิคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรยีน ดา้นการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ตามความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

10 คน โดยพิจารณาจากข้อทีผู่้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สดุ สรุปแนวทางการ

พัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) 

เรียงลำดับจากมากไปนอ้ย ดงันี ้

  1. ผู้บริหารโรงเรยีนมีการสง่เสรมิใหม้ีการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้นโรงเรยีน

ให้เหมาะสมและปลอดภยั 

  2. บรหิารต้องมีการสง่เสรมิ จัดหา งบประมาณจากหน่วยงานตา่ง ๆ เพื่อนำมา

พัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศและแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรยีน 

  3. มีการดูแลเอาใจใส่นักเรยีนอย่างใกล้ชดิ มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน มีการให้ขวัญ

กำลังใจนักเรยีนแก่นักเรยีน และทันสมยั 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้เสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมติฐานการวิจัย 

  3. วธิีดำเนินการวิจัย  

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผล 

  6. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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  4. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารและ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 

  5. เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน   

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน เขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  6. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตัง้สมมตฐิานการวิจัยดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน  

  3. ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมคีวามสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก 
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  5. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากร ที่ใชใ้นการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร ครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศกึษา 2564 

จำนวน 2,705 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 175 คน ครูผู้สอนจำนวน 2,530 

คน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 

2564) 

    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประจำปี

การศกึษา 2564 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และเมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 43) 

ได้จำนวน 337 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 390 คน จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอนจำนวน 280 คน จากโรงเรียนจำนวน  

89 โรงเรียน ใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)  

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  

   2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทาง 

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) 
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    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย  

5 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้   

2) การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การพัฒนา

คุณภาพครู 4) การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และ 5) การนิเทศติดตามการเรียน 

การสอน ผูว้ิจัยได้กำหนดแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.926 มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.223 - 0.900  

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

2) ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

3) ด้านการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

4)ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาและส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ที่มี

คุณภาพ 5) ดา้นการแนะแนวและการนเิทศการศกึษา 6) ด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 7) ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  

และ 8) ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา

และส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้ ผูว้ิจัยได้กำหนดแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.940 มีคา่อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.239 – 0.833 

   3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความร่วมมอืไปยังโรงเรียน  

เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจัยเก็บข้อมูลทั้งส่งแบบสอบถาม 

ทางออนไลน์ รวมทั้งสิน้ 390 ฉบับ ได้นำเอกสารคืนกลับมาจำนวน 390 ร้อยละร้อย  

และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์  

ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   4. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

    4.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ใชค้่าเฉลี่ย (x̅) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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    4.2 สมมตฐิานข้อ 2 และข้อ 3 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่งทดสอบค่าสถิตทิี (t-test) ชนิด Independent Samples  

    4.3 สมมติฐานข้อ 2 และข้อ 3 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิติ

ทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ Scheffe 

หรอื L.S.D. 

    4.4 สมมตฐิานข้อ 4 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

    4.5 สมมติฐานข้อ 5 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณทีละ

ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วธิีวิเคราะห์ Stepwise 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหาร

โรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   โดยพิจารณาผลการศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน พบว่ามี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์  

การประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการ

เรียนรู ้และผูว้ิจัยนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วนำไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 พบว่า 
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  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   2.1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

   2.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวม พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   2.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม พบว่า ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  3. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

   3.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 



197 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01  

   3.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม (X) กับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม (Y) พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก  

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (RXY = 0.528) ส่วนความสัมพันธ์ภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

โดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.297-0.540  

  5. อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวเิคราะห์จำนวน 5 ด้าน 

พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทาง 

การเรียนรู ้(X1) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.306 รองลงมา คอืด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.546 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.368 และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรยีนรู้ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.169 ซึ่ง ตัวแปรทั้ง  

4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 

41.1 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.31995 
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   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y’ = 0.609 + 0.390 X2 + 0.623 X3 + 0.323 X4 0.153 X1 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    Z’ = 0.306 Z2 + 0.546 Z3 + 0.368 Z4 + 0.169 Z1 

  6. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ดังนี้ 

   6.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 คน มีแนวทางพัฒนา คอื 

    6.1.1 ผูบ้ริหารควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  

อัตลักษณ์ ของ โรงเรียนให้ชัดเจน สื่อสารให้ผูม้ีส่วนร่วมรับทราบ เพื่อการวางแผน 

    6.1.2 ผูบ้ริหารศกึษาสภาพบริบทของท้องถิ่น และนโยบายของ

รัฐบาลที่เกี่ยวกับการศกึษาเพื่อกำหนดวสิัยทัศน์ ความต้องการของนักเรียน ผูป้กครอง

นักเรียน 

    6.1.3 ครูมีการวางแผนจัดการงานที่ได้รับมอบหมายชัดเจน  

คิดและทำอย่างเป็นระบบ มีเสริมแรงตนเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเอง 

   6.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 คน มแีนวทาง

พัฒนา คือ 

    6.2.1 ผูบ้ริหารพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    6.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รู รู้และเข้าใจหลักสูตร

แกนกลางสถานศกึษา และอบรมการใช้หลักสูตร มีการตดิตาม กำกับ และประเมินผล 

    6.2.3 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด

การศกึษาเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตร 

   6.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในด้านการพัฒนา

คุณภาพครูผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 คน มีแนวทางพัฒนา คอื 
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    6.3.1 ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้า

ร่วมการอบรม สัมมนาต่าง ๆ 

    6.3.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอน ทำวจิัยเพื่อพัฒนา

ตนเองและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

    6.3.3 จัดโครงการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

   6.4 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในด้านการสรา้ง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 คน มแีนวทางพัฒนา คอื 

    6.4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมให้มกีารสร้างบรรยากาศ 

การเรียนรูใ้นโรงเรยีนใหเ้หมาะสมและปลอดภัย 

    6.4.2 บริหารตอ้งมีการส่งเสริม จัดหา งบประมาณจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศและแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

    6.4.3 มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน 

มีการให้ขวัญกำลังใจนักเรียนแก่นักเรียน และทันสมัย 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยนำมาอภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและผลการวิจัย 

ดังนี้ 

  1. การอภปิรายผลเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 นำเสนอดังต่อไปนี้ 

   1.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณารายด้าน

ทั้งหมด 5 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการนิเทศติดตามการเรียน 

การสอน อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
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ด้านการพัฒนาคุณภาพครู และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการ

เรียนรู้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน์ พันธกิจ  

ไว้อย่างชัดเจน สร้างเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีการ

กำหนดพฤติกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ซึ่งมกีารปรับปรุงพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพโรงเรยีน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน บริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้รอบด้าน ดูแล

การจัดกิจกรรมของครูผูส้อนในโรงเรยีน ให้มกีารวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใหก้ับผูเ้รียน  

มีโครงการพัฒนาครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีภาวะ

ผูน้ำทางวิชาการ นอกจากนี้ครูยังต้องอุทิศเวลาให้กับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รับฟัง

ความคิดเห็นของนักเรียน แสดงความยินกับศษิย์เมื่อมีความก้าวหน้าทางวิชาการ  

ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยธิดา ทาปลัด (2561, หนา้ 35-36) กล่าวว่า การวางแผนงานวิชาการ 

หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ

ในสถานศกึษา กำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหนา้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของหน่วยงาน จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ชัดแจง้ รวมถึงการจัดสรร

บุคลากรเข้าทำงานตามความถนัดการสั่งการ และการควบคุมให้เป็นไปอย่างดขีึน้ จะส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษานั้นใหม้ีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ไพฑูรย์ บุญปัน (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า  

1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ  

สรายุทธ สิมมาจันทร (2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ใน
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ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย จันทา (2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง 

การศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม  

ผลการวิจับพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

   1.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คอื ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล มี 3 ด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการคัดเลือกหนังสือ 

แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้     

ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก อาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร

โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้าน

วิชาการและด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนเปิด

โอกาสใหม้ีการประชุมแลกเปลี่ยนทางความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ทุกระดับ เพื่อวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มากกว่านั้น

ผูบ้ริหารโรงเรียนยังเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการ

ศกึษามีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียด ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม

ทางดา้นวิชาการและด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนและผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูและ

บุคลากรทางการศกึษามีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียด ตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ เนติเกษม ชักชวนดี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ

ดำเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 1  

ผลการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมมีประสิทธิผลของการ

บริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการนิเทศ
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ภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูร้ับการนเิทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ จิตรา แก้วมะ 

(2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่า

ครูผูส้อน สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียน 

เป็นผู้ที่มภีาวะผู้นำทางวิชาการซึ่งเกิดจากการได้รับการพัฒนาก่อนการเข้ารับตำแหน่ง

ผูบ้ริหาร และมีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมต่าง ๆ ศึกษาหาความรูจ้ากการศกึษาดูงาน

ในสถานที่หรอืโรงเรียนที่มคีวามเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารมีการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการเรยีนรู้การบริหารหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนาคุณภาพครูการสร้างบรรยากาศแห่ง 

การเรียนรู ้ซึ่งเป็นผูท้ี่มภีาวะผูน้ำทางวิชาการมากกว่า สอดคล้องกับ ไชยา ภาวะบุตร 

(2560, หนา้ 26)  ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารไว้ว่า ความใส่ใจ 

อย่างมากของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อพฤติกรรมของครูที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีผลต่อ

ความก้าวหน้าของนักเรียน มุ่งเนน้ที่พฤติกรรมของครูซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ของ

นักเรียนรวมถึงการใส่ใจกับสภาพอื่น ๆ เช่นการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสุจริตยุติธรรม มคีุณธรรมรับฟังปัญหา ระดมการมี 

ส่วนร่วมในการบริหาร และ เป็นผู้มคีวามมุ่งมั่นในการบริหาร เพื่อประโยชน์ของผูเ้รียน 
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เป็นสำคัญ อุทิศเวลาใหก้ับการทำงาน จงึทำให้ผูบ้ริหารมคีวามคิดเห็นในเรื่องภาวะผูน้ำ

วิชาการ แตกต่างจากครูผูส้อนในโรงเรยีน และมีระดับความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อนใน

โรงเรียน ซึ่งทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกากรอง ศรปีระไหม (2558, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา จำแนกตามสถานภาพ พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศกึษา มีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน  

   2.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ และขนาดกลางมคีวามคิดเห็น

ต่อภาวะผู้นำทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก สอดคล้องกับสมมตฐิาน 

การวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนที่ได้รับ

ทรัพยากรทางการบริหารและมีปัจจัยทางการบริหารที่มากกว่า ซึ่งเพียงพอต่อการพัฒนา

โรงเรียนสู่ความมีประสิทธิผลทางดา้นการบริหารงานวิชาการ และในขณะเดียวกัน

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ยังคงมคีวามขาดแคลนปัจจัยทางการบริหาร 

ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการศกึษาให้มปีระสิทธิผลเทียบเท่าโรงเรียน 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิศ ศิริพรหมมา (2563, หน้า 50) ได้กล่าวว่า  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารหาร

สถานศกึษาที่ได้แสดงบทบาทหนา้ที่อย่างสร้างสรรค์ที่สามารถโน้มน้าวจูงใจหรอืชีน้ำ  

ให้บุคลากรในสถานศกึษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักในจุดหมายของการจัด

การศกึษา รวมพลัง และประสานสัมพันธ์เพื่อให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

คุณภาพของการจัดการเรยีนการสอน และคุณภาพของผูเ้รียนอันเป็นภารกิจหลักของ

สถานศกึษาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังสอดคล้องกับ ปิยพร บุญใบ (2563, 

บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผู้รับผดิชอบงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
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และขนาดของโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ และขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งยังสอดคล้องกับ สรายุทธ สิมมาจันทร 

(2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ และขนาดกลาง 

มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ระหว่าง 10 - 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี 

และมากกว่า 20 ปี สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจจะเป็นเพราะว่า 

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์มากว่า 20 ปี จะเทียบคุณภาพจากผลการ

ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และมีการคาดหวังในการปฏิบัติงานกับกลุ่มที่มีประสบการณ์

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี ส่วนผู้บริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์นอ้ยกว่า 10 ปี จะเทียบ

กับเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัดที่กำหนดจากส่วนกลางทำให้ผู้บริหารและครูผูส้อน 

ที่มปีระสบการณ์ระหว่าง 10-20 ปี รับรู้และเข้าใจทั้งสองช่วงอายุการทำงานได้ดีกว่า  

และสามารถเรียนรูไ้ด้เร็วกว่า สอดคล้องกับ พิพัฒน์พงษ์ วเิศษ (2561, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อนในโรงเรยีน จำแนกตาม สถานภาพโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ ฉัตรชัย จันทา 

(2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง การศกึษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
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สถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามที่มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานต่างกัน 

โดยรวม มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

  3. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย

ที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีภาวะผูน้ำทางวิชาการซึ่งเกิดจาก

การได้รับการพัฒนาก่อนการเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร และมีการพัฒนาตนเองโดยการ

อบรมทางวิชาการ และศกึษาหาความรู้จากการศกึษาดูงานในสถานที่หรอืโรงเรียนที่มี

ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการ

เรียนรู้การบริหารหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การพัฒนาคุณภาพครู

การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้ที่มีภาวะผูน้ำทางวิชาการสูง ซึ่งสอดคล้อง

กับ  จติรา แก้วมะ (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกับ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการ

นิเทศภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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   3.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้

เนื่องจาก โรงเรียนขนาดกลางการเป็นโรงเรียนที่ได้รับทรัพยากรในการบริหารและมีปัจจัย

ทางการบริหารที่มากกว่าและเพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่ความมีประสิทธิผลทางดา้น

การบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กในขณะเดียวกันโรงเรยีนขนาดกลางยังมี

การบริหารการจัดการทรัพยากรใหคุ้้มค่ามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร

หรอืกระทั่งการอบรมก็มีการเข้าถึงผู้สอนและนักเรียนได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว  

เพราะมีครูผู้สอนเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการปฏิรูป

การศกึษา ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด

การศกึษา และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้ครูและบุคลากรทางการศกึษา เทคโนโลยีการจัดการ

เรียนการสอน สื่อนวัตกรรม อยู่เสมอ จึงทำให้ความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชลนิชา ศลิาพงษ์ (2564, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

วิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ สรายุทธ 

สิมมาจันทร (2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียน ที่มีขนาดของโรงเรยีนแตกต่างกัน โดยรวม มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   3.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
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และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวม ประสิทธิผลการ 

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10- 20 ปี มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหาร 

และครูผูส้อนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ทั้งนีเ้พราะเนื่องจาก ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เป็นเวลานานจึงทำให ้ผู้บริหาร 

และครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 10 – 20 ปี ได้เรยีนรู้งาน

เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ อกีทั้งยังมีผ่านการพัฒนาตนเองผ่านทางการประชุม  

การอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศกึษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ทีม่ีความหลากหลาย 

ซึ่งประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งดา้นการบริหารงานวิชาการ จนเกิดการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นคลังข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ใหต้รงตาม 

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และทำให้มคีวามคิดเห็นที่แตกต่างกับผู้บริหารและครูผู้สอนใน

โรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ป ีและเนื่องจากผู้บริหารและครูผูส้อน

ในโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคล่อง รวดเร็ว มี

ความกระตอืรอืร้นในการบริหารงานวิชาการส่งผลใหม้ีความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

ที่มปีระสบการณ์มากกว่า 20 ปี แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, 

บทคัดย่อ) ประสทิธิภาพของกระบวนการการนเิทศภายในและประสทิธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนจำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ จิตรา แก้วมะ (2563, 

บทคัดย่อ) ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมคีวามสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

(RXY = 0.528) ส่วนความสัมพันธ์ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน 

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.297-0.540  

ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
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ทำให้ครูผู้สอนรู้สกึว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร

โรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ และระดมความร่วมมอืผูกพัน  เป็นการสร้างการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยังทำให้ครูผู้สอนได้รับความพึงพอใจจากการทำงานที่มสี่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ ทำใหค้รูผู้สอนพัฒนาความผูกพันที่มีต่องานไปสู่ความผูกพันต่อโรงเรียน  

และจะสามารถทำงานได้ดียิ่งขึน้ สอดคล้องกับ วมิลสิริ มังธานี (2559, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง 

ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ .01 (r = .423) ซึ่งสอดคล้องกับ สรายุทธ สิมมาจันทร (2563, บทคัดย่อ) ได้

ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม  

เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการขอผูบ้ริหารโรงเรียน 

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม มคีวามสัมพันธ์ในทางบวก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  5. ตัวแปรภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่นำมาวิเคราะห์

จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

โดยรวมได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

(X3) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
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ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.306 รองลงมา คอืด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.546 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู ้(X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.368 และด้านการ

กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ

การพยากรณ์ เท่ากับ 0.169 ซึ่ง ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 41.1 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.31995 

   ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและมีการจัด

การศกึษาที่มปีระสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตัง้ไว้ ต้องอาศัยผูบ้ริหาร 

ที่มคีวามเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารจัดการสถานศกึษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ทางการบริหาร คือ มีการกำหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ภารกิจของโรงเรียนไว้ชัดเจน การสร้างความเข้าใจ ร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ภารกิจของโรงเรียน การกำหนดเป้าหมายทางดา้น วิชาการของโรงเรียน  

และมีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีนให้มกีารส่งเสริมให้ 

ครูและผูเ้รียนได้สำรวจแหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอก สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่น จัดโครงการ

พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ ในชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างองค์ ความรูข้องผู้เรยีน สนับสนุนการจัด

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน ภายในสถานศกึษาให้มบีรรยากาศ

ที่ดแีละเป็นสุข ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ดา้นการพัฒนาคุณภาพครู 

และด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ โรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลนั้นตอ้งอาศัยความทุ่มเทความพยายามในทุก ๆ ด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจน มีความท้าทาย  

มทีรัพยากรที่เพียงพอ และมีต้องมคีุณภาพ และยังต้องอาศัยความมวีิสัยทัศน์เกี่ยวกับการ

บริหารหลักสูตร และการสอน ตอ้งอาศัยความเป็นผู้นำของผูบ้ริหาร และของครู ต้องเป็น

บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือและการไว้วางใจซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วิมลสิริ มังธานี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ

วิเคราะห์สมการพยากรณ์ระหว่าง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ
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ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า มี 1 ด้านพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน คือด้านเป็นผู้ประสานงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคล้องกับ สรายุทธ สิมมาจันทร (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาครู ด้านการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการหลักสูตรและการสอน และการ กำหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย พันธกิจ มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ของโรงเรียน  

ร้อยละ 41.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ±.23991 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวจิัยไปใช้ 

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม อยู่ระดับมาก ดังนัน้ 

ควรมีการส่งเสริมภาวะผู้นำทางวิชาการ โดยหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัดโครงการ

อบรมการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการ ทั้งสนับสนุนให้กับผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนให้ 

มีการพัฒนา เพื่อส่งผลให้ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดอยู่ในระดับ

มากที่สุด  

  1.2 ระดับผลสำเร็จในประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก แสดงว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรยีนมีการบริหารโรงเรียน 

ให้ประสบความสำเร็จ และมีการจัดการศกึษาที่มปีระสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์  

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ ตอ้งอาศัยผูบ้ริหารที่มีความเป็นผูน้ำทางวิชาการบริหารจัดการ

สถานศกึษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยอาศัยอำนาจ

หนา้ที่ทางการบริหาร ถือว่าเป็นสิ่งที่ดแีละควรพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอื่น 

  2.2 ศึกษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในตัวแปรหรอืองค์ประกอบอื่น เช่น อายุ 

เพศ วุฒิการศกึษา 

  2.3 สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในการ

บริหารงานในสถานศกึษาใหเ้กิดประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบรหิารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

………………………………………………………………………………………….. 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูร้ักษาการในตำแหน่ง 1 ฉบับ 

และตอบแบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน 

 2. แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 36 ข้อ 

  ตอนที่ 3 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน  

51 ข้อ 

 3. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและตรงตามสภาพความเป็นจริงที่สุด 

เพื่อให้ผลการวิจัยมีประโยชน์และเชื่อถอืได้ 

 4. การวิจัยครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบ 

แบบสอบถามจากท่าน 

 5. ผูว้ิจัยจะเก็บแบบสอบถามของท่านไว้เป็นความลับและคำตอบของท่าน 

จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตำแหน่งหน้าที่และหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

 

นายเนติ์ มโนปัญญา 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยกาเครื่องหมาย / ลงใน  หนา้ข้อความตาม 

สภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. สถานภาพ  

  ผูบ้ริหารโรงเรียน  

  ครูผูส้อน  

2. ขนาดของโรงเรียน  

  โรงเรียนขนาดเล็ก  

  โรงเรียนขนาดกลาง  

  โรงเรียนขนาดขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

     น้อยกว่า 10 ปี  

     ระหว่าง 10-20 ปี  

     มากกว่า 20 ป ี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องความคิดเห็นของ 

ท่าน ต่อภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับใดโดยมีให้เลือกดังนี้ 

 5 หมายถึง การปฏิบัติหรอืความเป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด  

 4 หมายถึง การปฏิบัติหรอืความเป็นจริงอยู่ในระดับระดับมาก  

 3 หมายถึง การปฏิบัติหรอืความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง  

 2 หมายถึง การปฏิบัติหรอืความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย  

 1 หมายถึง การปฏิบัติหรอืความเป็นจรงิอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

0 สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

วิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถ 

นำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

     

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 0 ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย / ลงในช่องมาก แสดงว่าสถานศกึษา

มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไป

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องมีการปฏิบัติหรอืเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ 

1 ผูบ้ริหารโรงเรียนประชุมร่วมกันกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพื่อกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ของโรงเรียนที่ชัดเจน 

     

2 ผูบ้ริหารโรงเรียนนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ  

ไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิชาการ 

ของโรงเรียน 

     

3 ผูบ้ริหารโรงเรียนสื่อสารทำความเข้าใจกับคณะครู 

และนักเรียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

     

4 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีการประเมินวัดผลและ

ประเมินผลความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

     

5 ผูบ้ริหารโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของนักเรียน และมุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศกึษา 

     

6 ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูมีความตระหนักและเห็น

ด้วย ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสู้งขึ้น 

     

7 ผูบ้ริหารโรงเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ทางวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

8 ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศของโรงเรียน 

ทางดา้นวิชาการเพื่อส่งผลต่อผลสำเร็จของนักเรียน 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

9 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการมอบหมายใหค้รูจัดทำหลักสูตร

สถานศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

     

10 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ

การจัด การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

     

11 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประสานงานสร้างความเข้าใจให้

ตรงกันกับครูผูส้อนในการใช้หลักสูตรเพื่อบรรลุเป้าหมาย

สถานศกึษา 

     

12 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการประสานงาน 

และกำกับดูแลการสอนของครู 

     

13 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินวัดผล และประเมินผล

ความก้าวหน้าในการนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ  

สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

     

14 ผูบ้ริหารโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของนักเรียน และมุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

ให้นักเรียนบรรลุผล ตามมาตรฐานการศกึษา 

     

15 ผูบ้ริหารโรงเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ทางวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

16 ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

เพื่อส่งผลต่อผลสำเร็จของนักเรียน 

     

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

17 ผูบ้ริหารโรงเรียนกับครูร่วมกำหนดทิศทางการดำเนิน

โครงการ และกิจกรรมของโรงเรยีนโดยการมสี่วนร่วม 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

18 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

     

19 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนใหค้รูมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงาน 

     

20 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

     

21 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมแรง 

ร่วมใจ รวมพลังเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

     

22 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนการสรา้งภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของครูผูส้อน 

     

23 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนใหค้รูมีการพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ 

     

24 ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรูใ้ห้มปีระสิทธิภาพ 

     

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

25 ผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมมอืกับผูป้กครองนักเรียน 

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

     

26 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนจัดให้มสีิ่งแวดล้อม 

บรรยากาศ และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริม 

การเรียนรูข้องนักเรียน 

     

27 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในโรงเรยีนใหเ้ป็น ระเบียบและปลอดภัย 

     

28 ผูบ้ริหารโรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและครู 

พร้อมทั้ง ร่วมมอืกับครูผูส้อนวิเคราะห์ความก้าวหน้า 

ของนักเรียน 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

18 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

     

29 ผูบ้ริหารโรงเรียนประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกับครู

และแจง้ให้ครูทราบผลการประเมินเพื่อปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน 

     

5. ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

30 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศกึษา      

31 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการนเิทศกำกับ และติดตามการ

จัดการเรยีนการสอนแบบกัลยาณมติร 

     

32 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการเข้าสังเกตการณ์สอนของครู 

อย่างสม่ำเสมอ และสะท้อนผลการสังเกต 

     

33 ผูบ้ริหารโรงเรียนกำกับ ตดิตามให้ครูได้จัดการเรียน 

การสอน ตามมาตรฐานตัวชีว้ัดของสาระการเรียนรู้  

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

     

34 ผูบ้ริหารโรงเรียนกำกับ ตดิตามการสอนของครู 

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

     

35 ผูบ้ริหารโรงเรียนวางแผนการนเิทศและประเมินผล 

การเรียนการสอนร่วมกับครูและแจง้ให้ครูทราบผล 

การประเมนิเพื่อปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

     

36 ผูบ้ริหารโรงเรียนเชญิคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานผูป้กครอง ชุมชนมาร่วมวางแผนในการพัฒนา

สถานศกึษา 

     



260 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องความคิดเห็นของ 

ท่านว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับใดโดยมีให้เลือกดังนี้ 

 5 หมายถึง ประสทิธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด  

 4 หมายถึง ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก  

 3 หมายถึง ประสทิธิผลอยู่ในระดับปานกลาง  

 2 หมายถึง ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย  

 1 หมายถึง ประสทิธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

0 สาระของหลักสูตรมวีัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ 

สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 

     

 

คำอธิบายคำตอบ  

 ข้อ 0 ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย / ลงในช่องมาก แสดงว่าสาระของ

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 

1 การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาจัดทำไว้มีความถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์ 

     

2 มีการจัดทำกรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นเพิ่มเติมตรง

ตามบริบทของสถานศกึษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     

3 มีการกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็นที่สถานศึกษาใหค้วาม 

สำคัญมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

     

4 มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีการ

นิเทศกำกับติดตามการใชห้ลักสูตรท้องถิ่น 

     

5 มีการนำสาระหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนมคีวามเป็นรูปธรรม 

     

2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังาน 

ด้านวิชาการ 

6 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนงานด้านวิชาการในการ

พัฒนาหลักสูตร สถานศกึษามีความถูกต้องเหมาะสม 

ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

     

7 การวางแผนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัด

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาให้มีความ 

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา 

     

8 ผูบ้ริหารโรงเรียนการวางแผนในการพัฒนาและใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษามีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  

และมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

9 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหนา้หมวด/ 

หัวหนา้กลุ่มสาระ หรอืครูผู้สอน เป็นต้น มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

     

10 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษามีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

     

11 มีการประชุมชีแ้จงบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศกึษาเป็นประจำ 

     

12 การใชร้ะเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษามีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และนำ

ผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

     

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด 

และประเมินผล 

13 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานกำหนดมคีวามถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

     

14 มีการจัดทำแผนการเรียนรูโ้ดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือก 

เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ 

ผูเ้รียนโดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรยีน 

     

15 มีการวัดผลและประเมินผลถูกต้องครบถ้วนตาม 

ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

16 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศ

ของผู้เรยีน การช่วยเหลอืผูเ้รียนพิการ ด้อยโอกาส  

และผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษมีความเหมาะสม 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

17 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกำหนดระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษา 

มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศตามขั้นตอน

อย่างถูกต้องชัดเจน 

     

18 การนเิทศ ติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร 

สถานศกึษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ 

ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

     

19 เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์การวัดผล ประเมินผล  

มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และการปรับปรุงและ

พัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผลใหม้ีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

     

20 การจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมนิตามขั้นตอนด้วยความเหมาะสม 

     

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและส่งเสริม 

แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

21 ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนมีความเข้าใจ 

ในกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน 

     

22 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีส่วนร่วมในการกำหนด

ขั้นตอนและแนวทางการวิจัย 

     

23 สถานศกึษาใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา 

ครูและผูเ้รียนใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 

     

24 ดำเนนิการประสานความร่วมมอืในการศกึษา  

วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

กับสถานศกึษา บุคคล ชุมชนหรอืหน่วยงานอื่น ๆ 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

25 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างพอเพียง 

และเหมาะสมและปลอดภัย 

     

26 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รู นักเรียน 

ใช้แหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกสถานศกึษาในการจัดการ

เรียนการสอน 

     

27 โรงเรียนจัดทำสถิติและข้อมูลอย่างเป็นระบบในการ 

ใช้แหล่งเรยีนรู้และมีการสรุปจุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหาและ

อุปสรรคในการใชแ้หล่งเรยีนรูเ้พื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ  

ในการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียน 

     

5. ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 

28 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจัดระบบ และกระบวนการ 

แนะแนวในสถานศกึษาให้มีความชัดเจนต่อเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพ 

     

29 ผูบ้ริหารโรงเรียนการจัดระบบงานและระบบการดูแล

ช่วยเหลอืผูเ้รียนให้มคีวามชัดเจนและส่งเสริมให้ครู 

ทุกคนมบีทบาทและส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างเหมาะสม 

     

30 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติม 

ในเรื่อง จติวิทยาและการแนะแนว เพื่อให้สามารถบูรณา

การจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวติประจำวัน

ได้อย่างเหมาะสม 

     

31 การมกีารติดตามผล ประเมินผลและประสานงานกับเขต

พืน้ที่การศกึษาในการพัฒนากระบวนการแนะแนว 

ให้ความช่วยเหลือผู้เรยีนอย่างรวดเร็ว เหมาะสม 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

32 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการสร้างความตระหนักใหแ้ก่ครู 

และผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนเิทศภายในว่าเป็น

กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส

ชัดเจน 

     

33 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจัดทำปฏิทินการนิเทศและการ

ดำเนนิการนิเทศตาม กำหนดใหม้ีรูปแบบที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับสถานศกึษา 

     

34 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดระบบการนเิทศ

ภายในงานด้านวิชาการในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

     

6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

35 ผูบ้ริหารโรงเรียนการกำหนดมาตรฐานการศกึษา 

ของสถานศกึษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศกึษาชาติ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม 

     

36 ผูบ้ริหารโรงเรียนการจัดทำเอกสาร/หลักฐาน/แหล่งที่มา

ของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศกึษา 

อย่างเหมาะสม 

     

37 การสรา้งระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมสี่วนร่วม

และนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป

ใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาต่อไป 

     

7. ด้านการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ 

38 การส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

     

39 แผนการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมี 

ความชัดเจนสามารถนำไปดำเนนิการได้ 
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ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

40 การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

วิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน 

     

41 การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อให้มกีารแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ระหว่างสถานศกึษาและชุมชน 

     

42 การประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอกและ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน 

ทุกด้านมคีวามชัดเจน 

     

43 สถานศกึษามีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง 

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

     

44 การสบืสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน ตลอดจน 

ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมคีวามชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

     

45 มีเครอืข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลอืสนับสนุน 

ด้านวิชาการ 

     

8. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 

46 มีการสำรวจความตอ้งการหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในห้องสมุด โดยใช้

กระบวนการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

     

47 การคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

เป็นไปตามเกณฑ์การจัดหาหนังสืออย่างแท้จริง 

และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา 

     

48 มีการประเมินผลเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงและ

พัฒนาการใชห้นังสอืและแบบเรียนใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 
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ข้อเสนอแนะ 

……..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………… 
           

           

 

 

ข้อ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

หรอืเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

49 มีการดำเนินการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

50 มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ 

ของสถานศกึษาพัฒนาและใช้สื่อ และเทคโนโลยีทางการ

ศกึษาสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ มีความเข้มแข็งและรวดเร็ว  

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

51 มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา

เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนษุย์ 
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ภาคผนวก จ 

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 58 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการหา 

              ค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผู้เช่ียวชาญ 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้   

1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนประชุมร่วมกันกับผูม้ี 

ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจของโรงเรียนที่ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจ ไปใช้วางแผน ยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนสื่อสารทำความเข้าใจ

กับคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีการประเมิน

วัดผลและประเมินผลความก้าวหน้า  

ในการนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ  

สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนกำหนดมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของนักเรียน และมุ่งเน้นให้จัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนบรรลุผลตาม 

มาตรฐานการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูมคีวาม

ตระหนักและเห็นด้วย ในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

1.7 ผูบ้ริหารโรงเรียนสอบถามและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูผู้สอน 

เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานทาง

วิชาการและการจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.8 ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนทางดา้นวิชาการ เพื่อส่งผลต่อ

ผลสำเร็จของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการมอบหมายใหค้รู

จัดทำหลักสูตรสถานศกึษา ให้มคีวาม

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการ

พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นสำคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประสานงานสร้าง

ความเข้าใจให้ตรงกันกับครูผูส้อนในการใช้

หลักสูตรเพื่อบรรลุเป้าหมายสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการ

ประสานงานและกำกับดูแลการสอนของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินวัดผล 

และประเมินผลความก้าวหน้า ในการนำ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ สู่การปฏิบัติ 

อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

2.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนสอบถามและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูผู้สอน 

เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ทางวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.7 ผูบ้ริหารโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศ

ทางดา้นวิชาการ เพื่อส่งผลต่อผลสำเร็จ 

ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนกับครูร่วมกำหนดทิศ

ทางการดำเนินโครงการ และกิจกรรมของ

โรงเรียนโดยการมสี่วนร่วม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโครงการพัฒนา

บุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครู 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารประเมินผล 

การปฏิบัติงานของครูเพื่อปรับปรุงการเรียน 

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนการทำงาน

เป็นทีมร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลัง เป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนการสร้าง

ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ของครูผูส้อน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

3.7 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครู 

มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.8 ผู้บริหารโรงเรยีนกระตุ้นให้ครูบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้  

ให้มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมมือกับผูป้กครอง

นักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน สนับสนุน จัดให้มี

สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และวัฒนธรรมของ

โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อม 

และบรรยากาศในโรงเรยีนให้เป็นระเบียบ 

และปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของ

นักเรียนและครู พรอ้มทั้ง ร่วมมอืกับครูผูส้อน

วิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนประเมินผลการเรียน

การสอนร่วมกับครูและแจง้ให้ครูทราบผล

การประเมนิเพื่อปรับปรุงการจัดการเรยีน 

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

5.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารประเมินคุณภาพ

การศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 58 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 

5.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการนิเทศกำกับ  

และติดตามการจัดการเรียนการสอน 

แบบกัลยาณมติร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารเข้าสังเกตการณ์

สอนของครูอย่างสม่ำเสมอ และสะท้อนผล

การสังเกต 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนกำกับ ตดิตามให้ครู 

ได้จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ ตามแผนการ

จัดการเรยีนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนกำกับ ตดิตามการสอน

ของครูให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และพันธกิจของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 

 ตาราง 58 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  

มีความสอดคล้องทั้ง 36 ข้อ มคี่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 
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ตาราง 59 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

              ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

              โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถ่ิน 

1.1 การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่น

ที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้ 

มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.2 มีการจัดทำกรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่น 

เพิ่มเติมตรงตามบริบทของสถานศกึษา  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.3 มีการกำหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่

สถานศกึษา ให้ความสำคัญมีความสอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.4 มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

และมีการนเิทศกำกับติดตามการใชห้ลักสูตร

ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1.5 มีการนำสาระหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ ใน

การจัดการเรียนการสอนมีความเป็นรูปธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. ดา้นการวางแผนงานวชิาการและการจดัทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ 

2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางแผนงาน 

ด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษามีความถูกต้องเหมาะสม  

ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

2.2 การวางแผนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผล 

การเรียน การประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษาให้มคีวาม สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนการวางแผนในการ

พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 

ตามความมุ่งหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น รองผูอ้ำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

หัวหนา้หมวด/หัวหน้ากลุ่ม สาระหรอืครูผูส้อน 

เป็นต้น มสี่วนร่วมในการวางแผนงาน  

ด้านวิชาการของสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.5 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติงาน  

ด้านวิชาการของสถานศกึษามีความชัดเจน  

และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.6 มีการประชุมชีแ้จงบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถงึการ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาเป็นประจำ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2.7 การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศกึษามีการประเมินผล

อย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินไปแก้ไข

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด 

และประเมินผล 

3.1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของ 

ทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กำหนดมคีวามถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.2 มีการจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรยีนมี

โอกาสเลือก เรียนตามความถนัด ความสนใจ 

และความสามารถของ ผูเ้รียน โดยคำนงึถึง

ศักยภาพของผู้เรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.3 มีการวัดผลและประเมินผลถูกต้อง

ครบถ้วนตามธรรมชาติของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมการพัฒนา

ความเป็นเลิศของผู้เรยีน การช่วยเหลอืผูเ้รียน

พิการ ด้อยโอกาส และผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษมีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกำหนดระเบียบการ

วัดและประเมินผลของสถานศกึษาตามหลักสูตร

สถานศกึษามีความสอดคล้องกับนโยบาย

ระดับประเทศตามขั้นตอนอย่างถูกต้องชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.6 การนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการใช้

หลักสูตร สถานศกึษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหม้ีความถูกต้องเหมาะสม 

และทันสมัยอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

3.7 เครื่องมอื วธิีการ เกณฑ์การวัดผล 

ประเมินผลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

และการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการ

วัดและ ประเมินผลใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3.8 การจัดให้มกีารซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรยีน  

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอน 

ด้วยความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

และส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

4.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีน  

มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีส่วนร่วม 

ในการกำหนดขั้นตอนและแนวทางการวิจัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.3 สถานศกึษาใช้วจิัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการพัฒนาครูและผูเ้รียนใหม้ีความรู้

เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.4 ดำเนินการประสานความร่วมมอืใน

การศกึษาวิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอนกับสถานศกึษา บุคคล 

ชุมชนหรอืหน่วยงานอื่น ๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรยีนรู้ 

อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

และปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

4.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ครู นักเรียนใช้แหล่งเรยีนรู้ ทั้งในและนอก

สถานศกึษาในการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4.7 โรงเรียนจัดทำสถิติและข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ ในการใช้แหล่งเรียนรู้ และมีการสรุป

จุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหาและอุปสรรคในการใช้

แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ  

ในการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 

5.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารจัดระบบ  

และกระบวนการแนะแนวในสถานศกึษาให้มี 

ความชัดเจนต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนการจัดระบบงาน  

และระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ให้มคีวาม

ชัดเจนและส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาท 

และส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.3 มีการส่งเสรมิและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้

เพิ่มเติมในเรื่อง จติวิทยาและการแนะแนว เพื่อให้

สามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่

การดำรงชีวติประจำวนัได้อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.4 การมีการตดิตามผล ประเมินผลและ

ประสานงานกับเขตพืน้ที่การศึกษาในการพัฒนา

กระบวนการแนะแนว ให้ความช่วยเหลอืผู้เรยีน

อย่างรวดเร็ว เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

5.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารสร้างความ

ตระหนักให้แก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องใหเ้ข้าใจ 

กระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการ

ทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารจัดทำปฏิทินการ

นิเทศและการดำเนินการนเิทศตามกำหนด 

ให้มรีูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

สถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5.7 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารประเมินผลการ

จัดระบบการนเิทศภายในงานด้านวิชาการ 

ในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

6.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนการกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานการศกึษาชาติเอกลักษณ์ 

ของสถานศกึษาไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนการจัดทำเอกสาร/

หลักฐาน/แหล่งที่มาของการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพในสถานศกึษาอย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6.3 การสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้น

การมสี่วนร่วม และนำผลการประเมินคุณภาพ  

ทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาต่อไป 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

7. ด้านการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ 

7.1 การส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรูร้่วมกับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.2 แผนการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง

ทางวิชาการมีความชัดเจน สามารถนำไป

ดำเนนิการได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.3 การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ  

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.4 การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อให้มกีาร

แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างสถานศกึษา

และชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

การประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอก 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรยีนทุกด้านมีความชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.6 การประสานความร่วมมอืวิทยากร

ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรยีนทุกด้านมีความชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.7 สถานศกึษามีส่วนในการพัฒนาชุมชน 

และท้องถิ่น รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

7.8 การสบืสานศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

การเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศกึษากับชุมชน ตลอดจน ประสานงาน

กับองค์กรภาครัฐและเอกชนมคีวามชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7.9 มีเครอืข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง  

เพื่อช่วยเหลอืสนับสนุนด้านวิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 

8.1 มีการสำรวจความต้องการหนังสือ 

แบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

และใช้ในห้องสมุด โดยใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8.2 การคัดเลือกหนังสอืเรียน กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การจัดหา

หนังสือ อย่างแท้จรงิ และมีความสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8.3 มีการประเมินผลเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงและพัฒนาการใช้หนังสอื  

และแบบเรียนใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8.4 มีการดำเนินการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนรู ้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของ

สถานศกึษาพัฒนา บุคลากรในสถานศกึษา

อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

8.5 มีการจัดตัง้เครอืข่ายทางวิชาการ เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ของสถานศกึษาพัฒนาและใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศกึษา สร้างองค์ความรู้

ใหม่ ๆ มีความเข้มแข็งและรวดเร็ว ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8.6 มีการดำเนินการตดิตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในการใชส้ื่อ  

และเทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นรูปธรรม  

และมีความต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 

 ตาราง 59 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมินความ 

สอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน มีความ 

สอดคล้องทั้ง 51 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
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ตาราง 60 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรียนรู้   

          ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .339 - .835 

          ค่าความเชื่อม่ันรายดา้นเท่ากับ .801    

1 .339 

2 .651 

3 .397 

4 .335 

5 .567 

6 .457 

7 .781 

8 .835 

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .223 - .890 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .811       

9 .890 

10 .361 

11 .754 

12 .358 

13 .223 

14 .676 

15 .758 

16 .253 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .390 - .794 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .882 

             

17 .783 

18 .661 

19 .783 

20 .560 

21 .497 

22 .390 

23 .794 

24 .799 
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ตาราง 60 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน ข้อ 

 

ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

          ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .472 - .733 

          ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .829     

25 .689 

26 .626 

27 .671 

28 .733 

29 .472 

5. ด้านการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .349 - .900 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .887       

30 .900 

31 .684 

32 .897 

33 .349 

34 .897 

35 .589 

36 .547 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .223 - .900 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน เท่ากับ .926 
 

 จากตาราง 60 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .223 - .900 และมีค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เท่ากับ .926 

เมื่อพจิารณารายด้าน ดังนี้ 

  1. ดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ พันธกิจทางการเรียนรู้        

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .339 - .835 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.801 

  2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง.223 - .890 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้าน 

เท่ากับ .811  

  3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.390 - .794 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .882 
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  4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .472 - .733 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .829  

  5. ด้านการนเิทศตดิตามการเรียนการสอนค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .349 - .900 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .887 
 

ตาราง 61 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น 

             ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

             โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ท้องถ่ิน 

     ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .535 - .699 

        ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .837 

1 .627 

2 .699 

3 .647 

4 .535 

5 .699 

2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังานด้านวิชาการ 

       ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .248 - .763 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .809 

 

6 .581 

7 .499 

8 .580 

9 .763 

10 .248 

11 .653 

12 .519 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู้และการวัดและประเมินผล 

       ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .242 - .810 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .799 

13 .439 

14 .810 

15 .498 

16 .810 

17 .568 

18 .519 

19 .242 

20 .440 
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ตาราง 61 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

        ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .383 - .714 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .803 

21 .524 

22 .658 

23 .714 

24 .598 

25 .524 

26 .438 

27 .383 

5. ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 

      ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .239 - .813 

        ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .817 

28 .239 

29 .247 

30 .710 

31 .747 

32 .520 

33 .813 

34 .654 

6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 

        ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .612 - .833 

        ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .835 

35 .698 

36 .833 

37 .612 

7. ด้านการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ         

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .273 - .618 

     ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .779 

38 .411 

39 .618 

40 .407 

41 .273 

42 .577 

43 .599 

44 .399 

45 .595 
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ตาราง 61 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

8. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีน การพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสรมิ 

ให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .302 - .693 

     ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .711 

46 .425 

47 .321 

48 .302 

49 .501 

50 .555 

51 .693 

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .239 - .833 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เท่ากับ .940 

 จากตาราง 61 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .239 - .833 และมีค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

เท่ากับ .940 เมื่อพิจารณารายด้าน  ดังนี้ 

  1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นค่าอำนาจ 

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .535 - .699และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .837 

  3. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .248 - .763 และมคี่า 

ความเช่ือมั่นรายด้าน เท่ากับ .809 

  3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ

วัดและประเมินผล ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .242 - .810 และมีค่าความเชื่อมั่น

รายด้านเท่ากับ .799 

  4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาและ 

ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .383 - .714  

และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .803 

  5. ด้านการแนะแนวและการนเิทศการศึกษาค่าอำนาจจำแนก 

รายข้ออยู่ระหว่าง .239 - .813 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .817 
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  6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศกึษาค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .612 - .833 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้าน

เท่ากับ .835 

  7. ด้านการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ ค่าอำนาจจำแนก 

รายข้ออยู่ระหว่าง .273 - .618 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ  .779 

  8. ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.302 - .693 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .711 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบรหิารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที ่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

__________________________________________ 

ชื่อผู้วิจัย นายเนติ์ มโนปัญญา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์  ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ 

ชื่อผู้สัมภาษณ์...................................................................................................................  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... 

สถานที่สัมภาษณ์..............................................................................................................  

วันเดือนปีสัมภาษณ์........................................................................................................... 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา..................................จบการสัมภาษณ์เวลา.............................. 

ประเด็นคำถาม ภาวะผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  

การบรหิารวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ 

  1.1 ท่านมีแนวทาง วธิีการ หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ำทาง

วิชาการในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรยีนรู้ อย่างไร 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ท่านมแีนวทาง วิธีการ หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ำ  

ทางวิชาการในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

  3.1 ท่านมีแนวทาง วธิีการ หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ำ  

ทางวิชาการในด้านการพัฒนาคุณภาพครู อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 4. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

  4.1 ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการในด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เสียสละเวลา 

อันมคี่าให้ความอนุเคราะห์เสนอแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวจิัยในครั้งนี้ 

 

        

         นายเนติ์ มโนปัญญา 

       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำ

ทางวชิาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารงาน 

วชิาการของโรงเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์  

                      ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร 

                      มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ บุญใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                     ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย 

                     ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ดร.สมพร หลิมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

                           และประเมินผลการจัดการศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

                           ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ นายวัชรพงษ์ ภูยางสมิ ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

                      การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  

                             โรงเรียนบ้านนาแก จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

                             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล ผู้อำนายการชำนาญการพิเศษ  

                      โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

                      ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 



316 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ผูอ้ำนายการชำนาญการพิเศษ  

                         โรงเรียนบ้านกุดแข ้สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

                         สกลนคร เขต 1      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ ดร.อนุสรา พิพทิธภัณฑ์ ครูวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ  

                       โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

                       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ นางอรพิน พลราชม ครูวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  

                      โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บํารุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

                      การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ นายไมตร ีเภาโพธิ์ ครูวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  

                       โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรอืงศิลป์) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

                       การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ - สกุล       นายเนติ์  มโนปัญญา 

วัน เดือน ปีเกิด     วัน 21 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2539 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    99/1 หมู่ที่ 2 ตำบล ธาตุเชงิชุม อำเภอ เมอืง  

        จังหวัดสกลนคร 

ตำแหน่งปัจจุบัน     ครู ค.ศ.1 

สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” 

ประวัติการศกึษา  

 พ.ศ. 2554    ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  

        โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

        อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร 

 พ.ศ. 2557    ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

        โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

        อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2562    ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2565    ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2562 -ปัจจุบัน ครูโรงเรยีนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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