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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับ
บทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารโรงเรียนจำนวน 162 คน
และครูจำนวน 345 คน รวมจำนวน 507 คน ของปการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
การวิเคราะหความแปรปรวน และทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการ Scheffe
ผลการวิจัยพบวา
1. การดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบระดับการดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเมื่อจำแนก
ตามตำแหนงตำแหนงโดยรวมพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. การเปรียบเทียบระดับการดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเมื่อจำแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่และขนาดโรงเรียนตางกัน โดยรวมพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครู มีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน
คำสำคัญ: . บทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

Abstract

The research purposes were to study and to compare the opinion of school administrations
and teachers about the academic leadership roles of school administrators under the Jurisdiction of
Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1, classified by position,
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นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา
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working experience, and school size. The sample was the 162 school administrators and 345 teachers,
total 507 personnel of academic year 2016. The research instrument was the 5-levels estimate rating
scale questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, ttest, analysis of variance, and pair comparison by the Scheffe method.
The research findings were:
1 . The implementing a study of the academic leadership roles of school administrators
under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 according to the
opinion of school administrators and teachers, the overall was at high level.
2. The comparison of implementation level for study academic leadership role of school
administrators under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1
according to the opinion of school administrators and teachers, classified by position found the
opinion of school administrators and teachers were different with statistical significance at the .01
level.
3.The comparison of implementation level for study academic leadership role of school
administrators under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1
according to the opinion of school administrators and teachers, classified by working experience and
school size found the opinion of school administrators and teachers did not different.
Keywords: Academic Leadership Roles of School Administrators
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การจัดการศึกษา มีความจำเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
เพราะการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วและตลอดเวลาซึ่งกอใหเกิดความ
สลับซับซอนและปญหาอยางไมมีที่สิ้นสุด ผูนำจึงตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความรูความสามารถ และคุณธรรมในการ
ดำเนินการ จึงจะทำใหสถานศึกษาสามารถดำเนินการใหประสบความสำเร็จตามความมุงหวังที่คาดไว (ธีระ รุญเจริญ
2551) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนมืออาชีพจึงเปนผูมีความรูและประสบการณ เหมาะกับวิชาชีพชั้นสูงทางบริหาร
การศึกษา รวมทั้งเปนผูนำทางวิชาการ เปนผูนำปฏิรูปการเรียนรู บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based
Management) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะมีการประสานการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา
ชุมชนและผูเกี่ยวของอื่น ๆ ตลอดทั้งความสามารถใน การระดมและใชทรัพยากรเพื่อการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยใหมีระบบประกันคุณภาพใหการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (รุง แกวแดง,2551
: 4)
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญตอความสำเร็จและประสิทธิภาพของงาน เพราะบทบาทที่
ผูบริหารแสดงออกจะบงบอกถึงความรู ความสามารถในการบริหารงานไดโดยปกติทั่วไปบทบาทการบริหารงานของ
ผูบริหารแตละคน จะมีความแตกตางกัน บางคนอาจจะบริหาร โดยการมุงเนนไปที่งานมากกวา คนบางคนมุงเนนที่คน
มากกวางาน หรือบางคนอาจจะบริหาร แบบสบาย ๆ คือการใชหลักประชาธิปไตย บางคนอาจจะบริหารแบบรวบ
อำนาจไวเพียงคนเดียวเพราะคิดวาไมมีใครรูเทากับตัวเอง แตผูบริหารทุกคนก็มุงไปที่ความสำเร็จของงานในองคกร
เพราะฉะนั้นการที่ใชบทบาทการบริหาร ผูบริหารตองมีความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีใหดีใชความระมัดระวังในการ
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บริหารยึดระเบียบแบบแผนเปนหลักในการปฏิบัติ แมจะมีบทบาทอยางไรก็สามารถที่ทำงานใหสำเร็จไดแตถาขาด
ความรู ขาดหลักการไมบริหารงานไปตามระเบียบแบบแผน จะทำใหเกิดความลมเหลวในองคกรได
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
หลักการ แนวทาง รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน การสอน โดยเนนการบริหารแบบมี
สวนรวมทุกฝายที่เกี่ยวของ สถานศึกษาในสังกัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการแตละแหงจะไดรับการ
กระจายอำนาจดานการบริหาร 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานการบริหารทั่วไป
สถานศึกษาแตละแหงจะมีศักยภาพการจัดการศึกษาแตกตางกันขึ้นอยูกับ ขนาดโรงเรียน บุคลากร อาคารสถานที่
องคกรสนับสนุน ความพรอมของชุมชน ผูปกครอง เปนตน ดังนั้นในการกำหนดโครงสรางการบริหารขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมแตละแหง
บทบาทของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ดานการบริหารงานวิชาการมีการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู วัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาแหลงการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การสงเสริมความรูดานวิชาการแกองคกร
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กำกับติดตามและประเมินผล ดานการ
บริหารงานงบประมาณ มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายของทางบราชการและ
ชุมชน วางแผนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสวน เขามาสนับสนุนการบริหาร จัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได ทั้งระบบการจัดซื้อจัดจาง งบการเงิน บัญชี และพัสดุครุภัณฑ
ดานการบริหารงานบุคคล มีการวางจัดการบริหารงานบุคคล โดยจัดอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง จัดสรรหา
บุคลากรใหเพียงพอ พัฒนาบุคลากร ใหปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ จัดทำภาระงานของบุคลากรใหชัดเจน ดานการบริหาร
ทั่วไป มีการวางแผนการจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติงานของสถานศึกษา จัด
ใหมีการดำเนินงานธุรการ การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขาย งาน
กิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธสถานศึกษา งานบริหารสาธารณะ การรับนักเรียน การระดมทรัพยากรเพื่ อ
การศึกษา การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดระบบควบคุมภายใน การประสานงานจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่ จัดการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนนความ
โปรงใสที่ตรวจสอบได
บทบาทของผูบริหารในการเปนภาวะผูนำทางวิชาการของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ตองสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการซึ่งถือเปนงานหลักของการบริหารการศึกษา การที่จะบริหารงานวิชาการใหบรรลุเปาหมายนั้น
ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในขอบขายของงานวิชาการอยางลึกซึ้ง ซึ่งผูบริหารตองใหบุคลากรและชุมชนไดมีสวนรวม
ในการวางแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมความรูดานวิชาการแก ชุมชน ประสานความรวมมือใน
การพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษาอื่น สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กำกับ ติดตามและประเมินผล สงเสริมใหมีการวางแผนระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสวนเขามาสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ สงเสริมการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชน
การที่จะทำใหเจตนารมณตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายการศึกษาแหงชาติ และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุผลตามที่ตั้งไว หนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะตองมีความรูค วามเขา ใจและสามารถบริ หารจัดการศึกษาไดอยางมีป ระสิทธิภาพโดยเฉพาะหนวยงานระดับ
สถานศึกษา ซึ่งในปจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุอำนาจในการบริหารจัดการและจัด
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การศึกษาของสถานศึกษา ไวในมาตรา 39 วา “ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง”
ผูบริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนำการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนำทาง
วิชาการ โดยใหความสำคัญตอการสงเสริม สนับสนุน การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร
เพื่อปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนำไปปฏิบัติ ใหคำปรึกษาแนะนำและสรางพลัง
ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปสูการปฏิรูปการศึกษา ดังคำกลาวของนักวิชาการ (ธีระ รุญเจริญ 2551 :
37-38 ) ที่ไดกลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูอำนวยความสะดวกใหแกบุคลากรในโรงเรียน และผูที่เกี่ยวของทั้ง
ดานวิชาการ อาทิ การจัดสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ ตำรา เกม เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการ
เรียนรูตาง ๆ ตลอดจนการใหบริการและจัดสภาพแวดลอมแหง การเรียนรูตาง ๆ มีการพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหครูเขารับ การฝกอบรมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ ใหทันตอสถานการณความเจริญกาวหนา และความเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อสามารถนำมาประยุกต
และปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น และควรเปนผูมีทัศนคติในเชิงบวกกับผูรวมงาน มีความยืดหยุนในการทำงาน
สรางความเชื่อมั่นและความตองการของฝายตาง ๆ ใหความสำคัญในความพยายามของทีมงาน และสรางแรงจูงใจดวย
วิธีการตาง ๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพรผลงานของทีมงานและการยกยองใหรางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545 : 111) ใหความสำคัญของงาน วิชาการในโรงเรียน
ไววา จำเปนที่ผูบริหารซึ่งมีหนาที่โดยตรงตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน จะตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษโดย
จะตองรับผิดชอบเปนผูนำครูในดานวิชาการเปนอันดับแรกจะตองทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในดานการเรียน
การสอน ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ งานดานวิชาการเปนงานหลักที่
สำคัญที่สุดในการบริหารและการ จัดการในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจขอบขายเนื้อหาและ
หลักการบริหารงานวิชาการอยางลึกซึ้งในขอบขายงานวิชาการ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ประสิทธิ์ คันซอทอง (2550 : 9)
ที่กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารงานโรงเรียน การบริหารงานดานอื่น เปนเพียงการสงเสริม
หรือสนับสนุนงานวิชาการ และแนวคิดของ สุรพล ภูสิธานันท (2553- : 21) ที่กลาววาในการบริหารงานวิชาการนั้น
ผูบริหารตองใชศาสตรและศิลปใน การบริหารงาน มีการกระจายอำนาจใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
ลดหลั่นกันไปตามหนาที่ของแตละบุคคล ผูบริหารตองติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล กระตุนใหครู- อาจารย มีความ
กระตือรือรนขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติหนาที่การสอนอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองเปนแบบอยางแกครู-อาจารย
ทุกคน เปนผูนำทางวิชาการใหเสรีภาพทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรอยางมีระบบและตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนให
มีความกาวหนาพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ
จากผลการประเมินคุณภาพแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการในโรงเรียนประถมศึกษายังไมบรรลุผลตาม
เปาหมาย การจัดการศึกษายอมเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยตรง จึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
จะตองพยายามบริหารจัดการใหการศึกษามีคุณภาพ โดยผูบริหารจะตองทบทวนบทบาทการบริหารวิชาการใน
โรงเรียน ซึ่งผูวิจัยตองการทราบถึงบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
จากสภาพการดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานทางการศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาท
การเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนแนวทาง
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สำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดใชเปนขอมูล เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาให
สามารถบริหารและจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของ
ผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ ร ี เขต 1 จำแนกตามตำแหน ง และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 85 คน และครู จำนวน 1,075 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1,160 คน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 และการกำหนดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางสำเร็จรูป
ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยไดกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 507 คน และใชการ
สุมแบบงายโดยการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำแบบสอบถามซึ่ง
ผูวิจัยไดจัดทำขึ้นเอง
2. สรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามดังกลาวใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน ที่มีความรู เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงแกไข
3. ทำการทดสอบแบบสอบถาม โดยการนำไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียง
กับกลุมประชากรที่จะทำการศึกษา (Try Out) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
จำนวน 50 คน และเมื่อไดขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยไดทำการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α – Coefficient) ไดคาแอลฟา ไดคาเทากับ .91
4. หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงและแกไขแบบสอบถาม และนำไปสอบถามกลุมตัวอยางที่จะศึกษา
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครู เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) โดยวิธี Likert Scale และกำหนดระดับความคิดเห็นเกี่ยวบทบาทในการเปนผูนำทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน ออกเปน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวบทบาทในการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
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ดังนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน และครู ที่เปนกลุมตัวอยาง

1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 เพื่อขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม
2. นำหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามใหกับ
ผูบริหารโรงเรียน และครู ที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง
และโดยสงทางตูรับหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ  ม ตั ว อย า งทั ้ ง หมดตรวจสอบความถู ก ต อ งและคั ด เลื อ กเอา
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณไวเพื่อทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแตละฉบับ และพบวาทุกฉบับมีความสมบูรณ
ครบถวน มาใชในการวิเคราะหขอมูล
2. จำแนกแบบสอบถามออกเปนกลุมๆ ตามตัวแปรที่ศึกษา
3. ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามแตละขอตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด (ใหคะแนน 5)
มาก หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มาก
(ใหคะแนน 4)
ปานกลาง หมายถึง
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง (ใหคะแนน 3)
นอย หมายถึง ระดับความคิดเห็น นอย
(ใหคะแนน 2)
นอยที่สุด หมายถึง
ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด (ใหคะแนน1)
4. ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงหาคารอยละ
4.2 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยแจกแจงหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใชเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 162)
คาเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00 ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
3.51-4.50 ระดับความคิดเห็น
มาก
2.51-3.50 ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
1.51-2.50 ระดับความคิดเห็น
นอย
นอยที่สุด
0.00-1.50 ระดับความคิดเห็น
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย
1.1 คารอยละ (Percentage)
1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา α -Coefficient ตามวิธีการของ Cronbach
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 200)
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7. ทดสอบสถิติ โดยใชสถิติ ดังนี้
7.1 คำนวณคา t-test เพื่อทดสอบนัยสำคัญของความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม
จำแนกตามตำแหนง ของผูบริหารโรงเรียนและครู
7.2 คำนวณคา F-test เพื่อทดสอบนัยสำคัญของความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป
จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนและครู เมื่อพบรายคูคาเฉลี่ยที่มีความแตกตางอยาง
มีนัยสำคัญ จึงไดทำการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffes´
8. การนำเสนอขอมูลจากผลวิเคราะห ผูวิจัยนำเสนอในรูปตารางและการพรรณนาความ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหเปนราย
ดานและโดยรวมทุกดาน
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครู
ระดับความคิดเห็น
ลำดับที่
บทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
S.D. แปลผล
Χ
1. ดานการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
4.29 .49
มาก
1
2. ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู
4.27 .42
มาก
2
3. ดานการนิเทศการเรียนการสอน
4.21 .55
มาก
3
4. ดานการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
4.14 .67
มาก
4
5. ดานการสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.07 .72
มาก
5
รวม
4.20 .43
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา การดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก โดยมีดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู (
Χ = 4.29 ) รองลงมาไดแก ดานการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร ( Χ = 4.27) ดานการนิเทศการเรียนการสอน ( Χ =
4.21) ดานการสงเสริ มการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา ( Χ = 4.14) และดานการสง เสริมการวัดและประเมิ น ผล
การศึกษา ( Χ = 4.07) ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบระดับการดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเมื่อจำแนก
ตามตำแหนงตำแหนงโดยรวมพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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3. การเปรียบเทียบระดับการดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเมื่อจำแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่และขนาดโรงเรียนตางกัน โดยรวมพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครู มีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง บทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผลดังนี้
1. การวิจัย บทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน เปนรายดาน
1.1 ดานการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร พบวา การศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ดานการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและ รายดาน อยูในระดับมาก โดยมีขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ประเมินการใชหลักสูตรเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการของผูเรียน
และชุมชน รองลงมา ไดแก ติดตามการสอนของครูใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ
เปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมแสดงขอคิดเห็นและระดมความคิดจากทองถิ่นในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัย ประชุม ผลผาน (2552: 10) ที่ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยาง
ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การเรียนการสอนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูเรียนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดำเนินการอยางเปนระบบ
1.2 ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู พบวา การศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ดานจัดกระบวนการเรียนรู เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและ รายดาน อยูในระดับมาก โดยมีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
อันดับแรก คือ สงเสริมใหครูและนักเรียนศึกษา ดูงานนอกโรงเรียน รองลงมา ไดแก สงเสริมใหครูใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ สงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย พิชัย เสงี่ยม
จิตค (2553 : 2-3) ที่กลาววา งานวิชาการเปนงานกิจการทุกชนิดในสถาบันที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนไดดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด งานวิชาการมิใชแตเพียงการเรียนการสอนในหองเทานั้น แตหมายถึงกิจกรรมทุก
อยาง ภายในโรงเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูและการศึกษาของเด็กใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับผลงานวิจัย ละ
มัย พอแสงรัตน (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี พบวาผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานครบ 9 ดาน คือ การวางแผนงาน
วิชาการ มอบใหฝายแผนงานรับผิดชอบสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหาและมติจากฝายและหมวดวิชาเพื่อวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอนการจัดแผนการเรียน พิจารณาจำนวนบุคลากรฝายวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนมอบให
ผูชวยฝายวิชาการ หรือผูรับผิดชอบ และมีการ ติดตามประเมินผลโดยใหผูชวยฝายวิชาการและหัวหนาหมวดวิชา ดาน
การจัดครูเขาสอน ใชหลักการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในระดับชั้นดานการพัฒนาการเรียน การสอนไดวิเคราะหความ
จำเปนเพื่อพัฒนาครู โดยสงครูเขารับการอบรม มีการนิเทศภายใน ดานการจัดการเรียนการสอนผูบริหารสงเสริมใหมี
การจัดทำแผนการสอนและผลิตสื่อการสอน ดานกิจกรรมนักเรียน จัดครูที่ปรึกษากิจกรรมโดยความสมัครใจของครู
ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนมีการดูแลการปฏิบัติงานสรางและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน ติดตาม
และวิเคราะหผลที่ไดเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาการเรียนการสอน ดานการประเมินผล
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งานวิชาการ จัดใหมีการประเมินผลงานวิชาการ โดยการรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นงานนั้น ๆ ปญหาในการปฏิบัติงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน คือ ครูขาดการใชสถิติและขอมูลในการวางแผนวิชาการ จำนวนครูขาดและเกินในบาง
หมวดวิชา ขาดการวางแผนกิจกรรมและไมนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการจัดการเรียนการสอน
1.3 ดานการนิเทศการเรียนการสอน พบวา การศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ดาน
การสงเสริมการนิเทศการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยมีขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดอันดับแรก คือ สำรวจความตองการของครูเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน รองลงมา ไดแก ประเมินการนิเทศ
การเรียนการสอนอยางเปนระบบ ประเมินการนิเทศการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ประชุมชี้แจงครู ทำความเขาใจหลักการและวิธีการในการนิเทศการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัย ชูชัย
ประดับสุข (2550:บทคัดยอ) ศึกษาการจัดการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่เขารวมโครงการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา การเตรียมการจัดการนิเทศการ
เรียนการสอน โรงเรียนมีการวางแผนการนิเทศการเรียนการสอนเปนแผนการนิเทศประจำโรงเรียน โดยผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนเปน ผูวางแผนใชเงินรายไดของโรงเรียนดำเนินการ เครื่องมือนิเทศการเรียนการสอน คือ แบบ
บันทึก การนิเทศ การดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดกิจกรรมและเทคนิคการการนิเทศการเรียนการสอน
ไดแก การเยี่ยมชั้นเรียน เทคนิคเชิงเนนวัตถุประสงค การสังเกตการสอน การปรึกหารือ การศึกษาดูงาน การประชุม
กอนเปดภาคเรียน การสนทนาทางวิชาการ และการจัดปายนิเทศ สวนการประเมินผลการจัดการนิเทศการเรียนการ
สอน ประเมินโดยผูบริหารโรงเรียน วิธีการประเมิน ใชการสังเกตความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมครูและผลการประเมิน
นำไปใชในการวางแผนการนิเทศ การเรียนการสอน สวนปญหาการจัดการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนมีปญหา
การสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการดานการเรียนการสอนบุคลากรในโรงเรียน ไมเขาใจเรื่องการนิเทศ
การเรียนการสอน ผูนิเทศไมมีเวลาเพียงพอนิเทศไมตอเนื่อง โรงเรียนไมไดรับงบประมาณ ขาดสื่อและเครื่องมือการ
นิเทศการเรียนการสอน ใกลเคียงผลงานวิจัยชารี มณีศรี (2542 : 61-63) ที่ไดเสนอแนะกิจกรรมสำหรับผูบริหาร
โรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานนิเทศภายใน ไดแก การปฐมนิเทศครูใหม ผูบริหารควรปฐมนิเทศครูใหมเพื่อชวย
โครงการใหมที่ครูยังไมทราบการเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการณสอน เพื่อใหคำแนะนำปรับปรุงการสอนจัดสาธิตการสอน
เพื่อครูจะไดเห็นขั้นตอนและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครุไดศึกษาหาความรูและ
ปฏิบัติจริงในเรื่องที่สนใจ จัดอบรมสัมมนาเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนจัดหาหนังสือ เอกสารทางวิชาการ เพื่อเปน
การสงเสริมใหครูไดเพิ่มพูนความรูใหกวางขวางขึ้นและแนะนำใหครูไดเปนสมาชิกวารสารทางการศึกษาที่มีประโยชน
1.4 ดานการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา การศึกษาบทบาทการเปนผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ
มาก โดยมีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ พัฒนามาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง รองลงมา ไดแก ประเมินผล
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานของสถานศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ
ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัย ชาติชาย พิมพิไสย (2552 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องการศึกษาการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ พบวา การปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และดานการกระตุนสงเสริมให
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตามธรรมนูญ โรงเรียน สวนปญหาการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพการศึกษา มีอยูใน
ระดับนอย ปญหาที่สำคัญ คือ ดานการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะ ที่ควรพิจารณาในการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ไดแก การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนควรดำเนินการตามที่กำหนดไวในธรรมนูญโรงเรียน การกำกับติดตาม
ควรมีการปฏิบัติอยางจริงจัง และการพัฒนาครูผูสอนควรดำเนินการอยางตอเนื่อง
1.5 ดานการสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวา การศึกษาบทบาทการเปนผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ
มาก โดยมีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ นำผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจวางแผนในการดำเนินงานครั้ง
ตอไป รองลงมา ไดแก กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลองกับสภาพปญหาของสถานศึกษา ชุมชน และ
วิสัยทัศนของสถานศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ สรางเครื่องมือประเมินกระบวนการปฏิบัติตามภาระงานที่
มอบหมายอยางชัดเจน ซึ่งใกลเคียงกับผลงานวิจัย สุรพล ทับทิมหิน (2553 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง
บทบาทการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัยพบวา ครูผูสอนมีความเห็นตอเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 4 ดาน คือดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการนิเทศการภายใน ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก ครูผูสอนที่มีตำแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
เมื่อทดสอบเปนรายคูดานบริหารหลักสูตร ดานการวัดประเมินผล พบวาผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน สวนดานการจัดการเรียนการสอนและดานการนิเทศภายใน พบวา ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน
มีความคิดเห็นแตกตางกัน ครูผูสอนที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2. การเปรียบเทียบระดับการดำเนินการศึกษาบทบาทการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู จำแนก
ตามตำแหนง โดยรวม พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครู มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยาง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งใกลเคียงกับผลงานวิจัยของ สามารถ รักษาศิลป (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหาร โรงเรียนประถมศึกษาในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามประสบการณในการบริหาร ขนาดของโรงเรียนและตำแหนง ในการปฏิบัติงาน กลุม
ตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน พบวา การบริหารงาน วิชาการ ทั้ง 4 ดาน ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ผูริหารโรงเรียนที่ประสบการณตางกัน ผูบริหารโรงเรียน
และครูวิชาการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน บริหารงานวิชาการแตกตางกันแตในทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันบริหารงานวิชาการตางกัน
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู เกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาบทบาทการเปน
ผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู ที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นวา บทบาทการเปนผูนำ
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย สามารถ รักษาศิลป (2550 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามประสบการณในการบริหาร พบวา การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณตางกัน บริหารงาน
วิชาการไมแตกตางกัน สำหรับดานการสงเสริมการนิเทศการเรียนการสอน ขาราชการครูที่มีประสบการณการทำงาน
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มากกวา 10 ป มีความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน
ไมใหความสำคัญกับการนิเทศการเรียนการสอนอยางจริงจัง ผูบริหารอาจมีงานมากลนมือหรือใชเวลาสวนใหญ
บริหารงานอาคารสถานที่มากเกินไป เพราะงานดานอาคารสถานที่จะปรากฏผลงานชัดเจนและเปนรูปธรรม
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