ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตาม ตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน
และขนาดของสถานศึกษา ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 กลุมตัวอยางจำนวน 350 คน กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคา IOC 0.97 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติวิเคราะห
ขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (ONE WAY ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผู น ำทางวิช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร เขต 3 โดยรวมและรายด า นอยู ในระดั บ มาก โดยด า นมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นบทบาท
ความสามารถ รองลงมาคือ ดานการนิเทศ และดานการวางแผน สวนดานทีม่ ีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการทำงานเปนทีม
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
2.1 การเปรีย บเที ย บระดั บ ภาวะผู น ำทางวิ ช าการของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน
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2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมและรายดาน มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน
2.3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน
คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา

Abstract
The research purposes were to study and to compare the academic leadership of basic
educational institution administrators under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service
Area Office 3, classified by the position, work experience, and educational institutions size. The
population was the administrators and teachers of educational institutions under the jurisdiction of
Surin Primary Educational Service Area Office 3; the sample group was the 3 5 0 personnel,
determined by the Krejcie and Morgan table, and selected by the stratified random sampling
method. The research instrument was the 5-level estimate rating scale questionnaire. The data
analysis statistics were the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F- test (One
way ANOVA).
The research findings were:
1. The analysis of the academic leadership of basic educational institution
administrators under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3 found the
overall and each aspect were at high opinion level. The each aspect consideration found all
aspects were at high level, the highest opinion was the ability roles aspect, followed by the
supervision aspect, and the planning aspect; the lowest mean aspect was the teamwork aspect.
2. The comparative analysis results of academic leadership of basic educational
institution administrators under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3,
classified by the position, work experience, and educational institutions size were:
2.1 The comparative analysis results of academic leadership of basic educational
institution administrators under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3,
classified by the position found the opinion of overall and each aspect did not different.
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2.2 The comparative analysis results of academic leadership of basic educational
institution administrators under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3,
classified by the work experience found the opinion of overall and each aspect did not different.
2.3 The comparative analysis results of academic leadership of basic educational
institution administrators under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3,
classified by the educational institutions size found the opinion of overall and each aspect did not
different.
Keywords: Academic Leadership of Basic Educational Institution Administrators
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกกาวผานจากศตวรรษที่ 20 เขาสูศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกไดสงผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ
โดยเฉพาะความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทำใหโลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว
เปนโลกไรพรมแดน การศึกษาเปนเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมในอนาคตถูกกำหนดโดยทักษะและความรูที่
ตองการในปจจุบัน ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเขาสูโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสู
กระบวนทัศนใหม มีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอนเปนการศึกษาที่จะทำใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เพื่อนำไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ มีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 เชน
การคิ ด วิ เคราะห ความคิ ด สร า งสรรค แ ละสร า งนวั ต กรรม การสื่ อ สารและการทำงานร ว มกั บ ผู อื่ น การศึ ก ษามี
ความสำคัญ ตอการพั ฒ นาประเทศ มีบ ทบาทโดยตรงตอการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยใหมีคุณ ภาพเหมาะสมและมี
คุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกำลังคนของประเทศ การศึกษา จึงเปนปจจัยหลักที่สำคัญตอการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณ
ที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน
ทองถิ่น และการมีสวนรวมไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษา มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการ
บริหารสถานศึกษาที่สำคัญ ซึ่งประกอบดวย งานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ
การจัดสิ่งสงเสริมดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินงานดานวิชาการ จะมีขั้น
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วางแผนงานดานวิชาการ ขั้นจัดการและดำเนินการ และขั้นสงเสริมและติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงาน
ดานวิชาการ คือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553)
อยางไรก็ตามในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น จำเปนตองอาศัยผูนำโดยเฉพาะผูนำ ทางดาน
การศึกษา ความสำคัญของผูนำในองคกรทางการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษานั้น ธีระ รุญเจริญ (2546) ไดกลาววา
การบริหารกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณะ ในยุคโลกาภิวัตน มีความจำเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ ในดานการจัด
การศึกษาของประเทศชาติก็เชนกัน มีความจำเปนอยางยิ่งที่ จะตองอาศัยผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ จึงจะทำใหการบริหารการศึกษาประสบความสำเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค ผูบริหารการศึกษา
ตองเปนผูนำทางวิชาการอยางแทจริง การศึกษาจึงจะเจริญกาวหนา
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาขางตน และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ผูบริหาร สถานศึกษาจะตอง
มีความรูความเขาใจ และใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการและจำเปนตองมีภาวะผูนำทางวิชาการ ผูวิจัยจึง
สนใจในการศึกษาภาวะผูน ำทางวิช าการของผูบ ริหารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สังกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพื่อชวยสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู มุงไปสูคุณ ภาพและไดมาตรฐาน การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนไดตามมาตรฐาน ใหบรรลุเปาหมายของการจัด
การศึกษา ซึ่งไดสอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาความรูความสามารถทางวิชาการ
กับความรูความเขาใจอันกระจางชัดในบานเมืองเรานั้น เมื่อนำมาใชดวยกันใหประสานสอดคลองแลวจะบันดาลใหงาน
ของทุกอยาง บรรลุผลเลิศ การปฏิบัติงานสรางสรรคความเจริญ ของบานเมืองโดยใชหลักการนี้จึงนับเปนการธำรง
รักษาชาติอยางแทจริง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ซึง่ จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำนวน 3,618 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน
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(Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 350 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) และสุมตัวอยางอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น แบบสอบถาม แบ ง ออกเป น 3 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจรายการ(Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัย ตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
2. ผู วิ จั ย ส ง หนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า ไปถึ ง สถานศึ ก ษาที่ เป น กลุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ ขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามคืนจำนวน 350 ชุด คิดเปน
รอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาด
ของสถานศึกษา ของกลุมตัวอยางที่ตอบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) เปนรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายดาน และ
รายขอ แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
3. การแปลผลคาเฉลี่ยภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยนำคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนดคะแนนเฉลี่ย
4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตำแหนง ประสบการณ ปฏิ บัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
การศึ ก ษาโดยใช ค า t - test (Independent Samples) และจำแนกประสบการณ ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยใช ก าร
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ ONE WAY ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบวิธีเชฟเฟ (Scheffe, s post hoc comparison)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน
ดานที่
1
2
3
4
5

ระดับความคิดเห็น
X
S.D.
4.32
0.70
4.30
0.79
4.34
0.84
4.37
0.81
4.30
0.78
4.32
0.80

ภาวะผูนำทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการวางแผน
ดานการจัดการ
ดานการนิเทศ
ดานบทบาทความสามารถ
ดานการทำงานเปนทีม
รวม

แปลผล

ลำดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
4
2
1
5

จากตารางที่ 1 แสดงวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̄ = 4.32, S.D.
= 0.80) เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบวา ทุ ก ด า นมี ค วามคิ ด เห็ น ระดั บ มาก ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นบทบาท
ความสามารถ (x̄ = 4.37, S.D.= 0.81) รองลงมาคือ ดานการนิเทศ (x̄ = 4.34, S.D.= 0.84) และดานการวางแผน (x̄
= 4.32, S.D.= 0.70) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการทำงานเปนทีม (x̄ = 4.30, S.D.= 0.78) ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะหเพื่ อเปรียบเที ยบภาวะผูน ำทางวิช าการของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา
2.1 การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน
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2.3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห ภาวะผูน ำทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัดสำนัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานบทบาทความสามารถ รองลงมาคือ ดานการนิเทศ และดานการวางแผน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดาน
การทำงานเปนทีม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร โคษาราช (2561) ไดศึกษา การใชภาวะผูนำทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 1) การ
ใช ภ าวะผู น ำทางวิ ช าการ ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามการรั บ รู ข องครู ผู ส อน ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุญ พา พรหมณะ (2559) ไดศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหเพื่ อเปรียบเที ยบภาวะผูน ำทางวิช าการของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา
2.1 การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอ
ทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปรียบเทียบตามตำแหนง โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ
2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมและราย
ดาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร โคษาราช (2561) ไดศึกษา การใชภาวะผูนำ
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา 1) การใชภาวะผูนำทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน ในสังกัดสำนักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการใชภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย
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ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยชอง บุญพา พรหมณะ (2559) ไดศึกษา ภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ตามประสบการณในการทำงานพบวาไมแตกตางกัน
2.3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาวะผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
2 เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดาน
การบริหารโปรแกรมการสอนและดานการสนับสนุนบรรยากาศโรงเรียนเชิงบวก แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง
สถิติ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ดานการวางแผน ผูบริหารควรมีวางแผน กำหนดเปาหมาย มีการตัดสินใจในการทำงานอยางรอบคอบ
และมีเหตุผล และจัดโครงสรางการปฏิบัติงาน และหนาที่ ความรับผิดชอบใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผน
(2) ดานการจัดการ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และประสานงานในการ
ดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการใชทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ เงินทุน ใหเกิดประโยชนสูงสุด
(3) ดานการนิเทศ ผูบริหารควรรวมกันกับบุคคลากรวางแผน การวัดและประเมินผลภายในโรงเรียนอยาง
เปนระบบ และติดตามและประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมีความสอดคลองกับเปาหมาย
ดานวิชาการของโรงเรียน
(4) ดานบทบาทความสามารถ ผูบริหารควรตัดสินใจ กำหนดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษาและ
แกปญ หาดวยความสุขุมรอบคอบ และติดตอสื่อสารสรางความสัมพันธระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชุน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(5) ดานการทำงานเปนทีม ผูบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน และกำหนดภาระหนาที่รับผิดชอบของบุคคลที่แตกตางกัน และสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปพรอมๆ
กัน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ถึงปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
(2) ควรศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร และองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาในสังกัด อื่นๆ
(3) ควรพิ จารณาแสวงหาแนวทางการสรางเครื่องมือหรือสื่อที่ สามารถเพิ่ มภาวะผูน ำทางวิชาการของ
ผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา เชน โปรแกรมสำเร็จรูป เปนตน
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