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ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

Academic Leadership of Basic Educational Institution Administrators 

under the Jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3 

 

ยุวรินทร สีดาเลิศ0

1  วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม1

2   

 

บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตาม ตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน 

และขนาดของสถานศึกษา ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 กลุมตัวอยางจำนวน 350 คน กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ  

เครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคา IOC 0.97 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติวิเคราะห

ขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (ONE WAY ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบทบาท

ความสามารถ รองลงมาคือ ดานการนิเทศ และดานการวางแผน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการทำงานเปนทีม 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

   2.1 การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็น

ไมแตกตางกัน 
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  2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมและรายดาน มีความ

คิดเห็นไมแตกตางกัน 

  2.3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 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 

 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกกาวผานจากศตวรรษท่ี 20 เขาสูศตวรรษท่ี 21 กระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลกไดสงผลกระทบท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ 

โดยเฉพาะความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทำใหโลกท้ังโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว 

เปนโลกไรพรมแดน การศึกษาเปนเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน สังคมในอนาคตถูกกำหนดโดยทักษะและความรูท่ี

ตองการในปจจุบัน ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเพ่ือเขาสูโลกยุคศตวรรษ

ท่ี 21 ซ่ึงการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษท่ี 21 ตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบด้ังเดิมไปสู

กระบวนทัศนใหม มีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอนเปนการศึกษาท่ีจะทำใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว เพ่ือนำไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 เชน 

การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรม การสื่อสารและการทำงานรวมกับผู อ่ืน การศึกษามี

ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมี

คุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกำลังคนของประเทศ การศึกษา จึงเปนปจจัยหลักท่ีสำคัญตอการเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ  

 งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณ

ท่ีจะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ทองถ่ิน และการมีสวนรวมไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษา มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ 

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการ

บริหารสถานศึกษาท่ีสำคัญ ซ่ึงประกอบดวย งานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

การจัดสิ่งสงเสริมดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล ข้ันตอนการดำเนินงานดานวิชาการ จะมีข้ัน
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วางแผนงานดานวิชาการ ข้ันจัดการและดำเนินการ และข้ันสงเสริมและติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงาน

ดานวิชาการ คือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553) 

 อยางไรก็ตามในการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้น จำเปนตองอาศัยผูนำโดยเฉพาะผูนำ ทางดาน

การศึกษา ความสำคัญของผูนำในองคกรทางการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษานั้น ธีระ รุญเจริญ (2546) ไดกลาววา

การบริหารกิจการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับสาธารณะ ในยุคโลกาภิวัตน มีความจำเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ ในดานการจัด

การศึกษาของประเทศชาติก็เชนกัน มีความจำเปนอยางย่ิงท่ี จะตองอาศัยผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา

มืออาชีพ จึงจะทำใหการบริหารการศึกษาประสบความสำเร็จและเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค ผูบริหารการศึกษา

ตองเปนผูนำทางวิชาการอยางแทจริง การศึกษาจึงจะเจริญกาวหนา  

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาขางตน และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ผูบริหาร สถานศึกษาจะตอง

มีความรูความเขาใจ และใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการและจำเปนตองมีภาวะผูนำทางวิชาการ ผูวิจัยจึง

สนใจในการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือชวยสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู มุงไปสูคุณภาพและไดมาตรฐาน การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนไดตามมาตรฐาน ใหบรรลุเปาหมายของการจัด

การศึกษา ซ่ึงไดสอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาความรูความสามารถทางวิชาการ

กับความรูความเขาใจอันกระจางชัดในบานเมืองเรานั้น เม่ือนำมาใชดวยกันใหประสานสอดคลองแลวจะบันดาลใหงาน

ของทุกอยาง บรรลุผลเลิศ การปฏิบัติงานสรางสรรคความเจริญของบานเมืองโดยใชหลักการนี้จึงนับเปนการธำรง 

รักษาชาติอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ซ่ึงจำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำนวน 3,618 คน 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน 
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(Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 350 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) และสุมตัวอยางอยางงาย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู วิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน 

ประกอบดวย 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจรายการ(Checklist)  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale)  

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในการวิจัย ตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  2. ผูวิจัยสงหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ไปถึงสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

  3. ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามคืนจำนวน 350 ชุด คิดเปน

รอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาด

ของสถานศึกษา ของกลุมตัวอยางท่ีตอบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) เปนรอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายดาน และ

รายขอ แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 3. การแปลผลคาเฉลี่ยภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยนำคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนดคะแนนเฉลี่ย  

   4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

การศึกษาโดยใชคา t - test (Independent Samples) และจำแนกประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ ONE WAY ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 จึงคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบวิธีเชฟเฟ (Scheffe, s post hoc comparison) 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  โดยภาพรวมและรายดาน  
 

ดานที่ 
ภาวะผูนำทางวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
แปลผล ลำดับที่ 

X S.D. 

1 

2 

3 

4 

5 

ดานการวางแผน 

ดานการจัดการ 

ดานการนิเทศ  

ดานบทบาทความสามารถ 

ดานการทำงานเปนทีม 

4.32 

4.30 

4.34 

4.37 

4.30 

0.70 

0.79 

0.84 

0.81 

0.78 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

3 

4 

2 

1 

5 

  รวม 4.32 0.80 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̄ = 4.32, S.D. 

= 0.80) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบทบาท

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) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการทำงานเปนทีม (x̄ = 4.30, S.D.= 0.78) ตามลำดับ 

 2. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของ

สถานศึกษา 

  2.1 การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม

แตกตางกัน 

  2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน มี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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  2.3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม

แตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานบทบาทความสามารถ รองลงมาคือ ดานการนิเทศ และดานการวางแผน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดาน

การทำงานเปนทีม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร โคษาราช (2561) ไดศึกษา การใชภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 1) การ

ใชภาวะผูนำทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน ในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ บุญพา พรหมณะ (2559) ไดศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของ

สถานศึกษา 

  2.1 การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม

แตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอ

ทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปรียบเทียบตามตำแหนง โดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

  2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมและราย

ดาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร โคษาราช (2561) ไดศึกษา การใชภาวะผูนำ

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษา 1) การใชภาวะผูนำทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน ในสังกัดสำนักงานเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณในการทำงานตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการใชภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย
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ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยชอง บุญพา พรหมณะ (2559) ไดศึกษา ภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ตามประสบการณในการทำงานพบวาไมแตกตางกัน 

  2.3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไม

แตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

2 เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดาน

การบริหารโปรแกรมการสอนและดานการสนับสนุนบรรยากาศโรงเรียนเชิงบวก แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

  (1) ดานการวางแผน ผูบริหารควรมีวางแผน กำหนดเปาหมาย มีการตัดสินใจในการทำงานอยางรอบคอบ 

และมีเหตุผล และจัดโครงสรางการปฏิบัติงาน และหนาท่ี ความรับผิดชอบใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผน 

  (2) ดานการจัดการ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และประสานงานในการ

ดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการใชทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ เงินทุน ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  (3) ดานการนิเทศ ผูบริหารควรรวมกันกับบุคคลากรวางแผน การวัดและประเมินผลภายในโรงเรียนอยาง

เปนระบบ และติดตามและประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมีความสอดคลองกับเปาหมาย

ดานวิชาการของโรงเรียน 

  (4) ดานบทบาทความสามารถ ผูบริหารควรตัดสินใจ กำหนดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษาและ

แกปญหาดวยความสุขุมรอบคอบ และติดตอสื่อสารสรางความสัมพันธระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชุน และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  (5) ดานการทำงานเปนทีม ผูบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกัน และกำหนดภาระหนาท่ีรับผิดชอบของบุคคลท่ีแตกตางกัน และสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปพรอมๆ 

กัน 

 

 



 
 

ภาคโปสเตอร 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

  (1) ควรมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะหองคประกอบอ่ืนๆ ถึงปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

  (2) ควรศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร และองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาในสังกัด อ่ืนๆ

  (3) ควรพิจารณาแสวงหาแนวทางการสรางเครื่องมือหรือสื่อท่ีสามารถเพ่ิมภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา เชน โปรแกรมสำเร็จรูป เปนตน 
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