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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือและเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ตำแหนง และขนาดของ

สถานศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง

จำนวน 280 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถ่ี คารอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานท่ีมีระดับภาวะผูนำทางวิชาการสูงสุด คือดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน รองลงมา คือดานการบริหารจัดการหลักสูตร และดานการจัดการเรียนรู สวนดานท่ีมีระดับภาวะผูนำทาง

วิชาการต่ำสุดคือดานการวัดประเมินผลและวิจัย 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และขนาดสถานศึกษา 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง พบวา การ โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
1 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

Abstract  

 The research purposes were to study and to compare the academic leadership of basic 

educational institution administrators under the jurisdiction of Mahasarakham Primary Educational 

Service Area Office 1, classified by position and educational institution size. The population was the 

educational institution administrators and teaching teachers under the jurisdiction of Mahasarakham 

Primary Educational Service Area Office 1; the sample group was the 280 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, F - test (One way ANOVA). 

 The research findings were: 

 1. The analysis results of the academic leadership of basic educational institution 

administrators under the jurisdiction of Mahasarakham Primary Educational Service Area Office 1 

found the overall and each aspect were at high level. The each aspect consideration found the 

highest mean aspect was the aspect of having highest level of academic leadership, and the aspect 

of development of internal quality assurance system; followed by the aspect of curriculum 

management, and the learning management; the lowest mean aspect was the aspect of 

measurement, evaluation and research. 

 2. The comparative results of academic leadership of basic educational institution 

administrators under the jurisdiction of Mahasarakham Primary Educational Service Area Office 1 , 

classified by position found the overall and each aspect did different at statistical significance level 

0.05. 

 3. The comparative results of academic leadership of basic educational institution 

administrators under the jurisdiction of Mahasarakham Primary Educational Service Area Office 1 , 

classified by educational institution size found the overall and each aspect did not different. 

Keyword: Academic Leadership of Basic Educational Institution Administrators 
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกกาวผานจากศตวรรษท่ี 20 เขาสูศตวรรษท่ี 21 กระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลกไดสงผลกระทบท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ 

โดยเฉพาะความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทำใหโลกท้ังโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว 

เปนโลกไรพรมแดน การศึกษาเปนเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน สังคมในวันพรุงนี้ถูกกำหนดโดยทักษะและความรูท่ี

ตองการในปจจุบัน ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเพ่ือเขาสูโลกยุคศตวรรษ

ท่ี 21 ซ่ึงการจัดการศึกษาสาหรับศตวรรษท่ี 21 ตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดังเดิมไปสู

กระบวนทัศนใหม มีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอนเปนการศึกษาท่ีจะทำใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว เพ่ือนำไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 เชน 

การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรม การสื่อสารและการทำงานรวมกับผู อ่ืน การศึกษามี

ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมี

คุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกำลังคนของประเทศ การศึกษา จึงเปนปจจัยหลักท่ีสำคัญตอการเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรู

ตลอดชีวิต เพ่ือใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีจิตสำนึกของความ

เปนไทย มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนักและรูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุมกัน

ตอการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ  ปจจุบันการศึกษาไทยยังไมสามารถใหการศึกษาท่ีมี

คุณภาพและเตรียมความพรอมนักเรียนใหมีศักยภาพในการแขงขันกับประชาคมโลกไดเทาท่ีควร แมแตการพิจารณา

ดัชนีการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ พบวา ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทุนมนุษยในอันดับท่ี 

81 จากท้ังหมด 134 ประเทศ ซ่ึงเปนลำดับท่ีต่ำกวาอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไดอันดับท่ี 34 

โดยประเทศไทยมีสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมต่ำกวาประเทศท่ีมีประชากรและทรัพยากรใกลเคียงกัน สะทอน

วาประเทศไทยพัฒนานอยกวาประเทศอ่ืน นอกจากนี้ ดัชนีขีดความสามารถทางการแขงขันเปรียบเทียบกับ 60 

ประเทศ โดย IMD พบวา พ.ศ. 2557 ลดลงจากเดิม 2 อันดับ มาอยูท่ีอันดับท่ี 29 โดยตัวชี้วัดดานการศึกษา โดยรวม

อยูอันดับท่ี 54  

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 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังนั้นการ

บริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา จึงอยูท่ีงานวิชาการ ประกอบดวย งานดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรท่ีเกี่ยวของ การจัดสิ่งสงเสริมดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล 
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ข้ันตอนการดำเนินงานดานวิชาการ จะมีข้ันวางแผนงานดานวิชาการ ข้ันจัดการและดำเนินการ และข้ันสงเสริมและ

ติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการ คือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ

อนุตรโรจน, 2553) 

ความเปนผูนำทางวิชาการถือเปนบทบาทสำคัญของผูบริหาร ท่ีจะทำใหกิจกรรมดาน การเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพ “โรงเรียนท่ีไดชื่อวามีประสิทธิผล” หรือ “โรงเรียนคุณภาพ” ซ่ึงสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน พบวา มีปจจัยเดนชัดท่ีสงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเหลานี้ก็คือ ภาวะผูนำทางวิชาการ 

ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูสอนซ่ึงตองมีความเปนผูนำทางวิชาการสูง ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนำท่ีไดรับ

การแตงต้ังใหเปนผูบังคับบัญชาดูแลและควบคุมการบริหารงานในโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการ

จัดการศึกษา สามารถใชศิลปะหรือกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผูปฏิบัติคนอ่ืนๆในโรงเรียน ใหผูปฏิบัติงาน

ทำงานไดสำเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษายุคใหมจึงมีความจำเปนท่ีจะตองเปนผูนำทางวิชาการ การท่ี

จะทำใหโรงเรียนมีคุณภาพตองอาศัยกระบวนการบริหารงานวิชาการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนด จะเห็นไดอยาง

ชัดเจนวา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดเม่ือการบริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ การบริหารงาน

วิชาการจึงนับวา มีความสำคัญสูงสุดตอความสำเร็จหรือความลมเหลวของการบริหารงานตางๆ ในโรงเรียน ผูบริหาร

คนเดียวไมสามารถดำเนินการทุกอยางได จะตองอาศัยผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย การท่ีผูบริหารจะไดรับความรวมมือนั้น

จะตองดำเนินบทบาทและพฤติกรรม ท่ีเหมาะสม คือมีภาวะผูนำทางวิชาการในการรวมพลังครูดำเนินจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน โดยผูบริหารตองทำงานรวมกับครู กระตุนครู ให

คำแนะนำครูและประสานงานใหครูทำงานรวมมือกันดวยเทคนิควิธีท่ีมีคุณภาพจึงจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (บุญทิพย สุริยวงศ, 2544 : 65) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา ซ่ึงมีสาระสำคัญท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดังนี้ ภาวะผูนำทางวิชาการประกอบดวยความเปนผูนำทางวิชาการและสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู สามารถ

บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ใหความสำคัญและสามารถ

สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถจูง

ใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา, 2553 : 30-31) 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 วามีการปฏิบัติอยูในระดับใด เพ่ือนำ

ผลการวิจัยไปใชในการบริหารจัดการ วางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามตำแหนงและขนาดของ

สถานศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 บุคลากรท่ีมีตำแหนงและปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จำนวน 148 โรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวนครู 946 คน 

2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 280 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน

ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจรายการ(Checklist) ไดแก 

ตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร (Likert ) มี 5 ระดับ  
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1. ขอหนังสือจากคณะวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

วิจัย ตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 2. ผูวิจัยสงหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ไปถึงสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 3. ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามคืนจำนวน 280 ชุด คิดเปน

รอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป โดยทำการวิเคราะหขอมูล

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. วิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา ของ

กลุมตัวอยางท่ีตอบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) เปนรอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ ราย

ดาน และโดยรวม แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 3. การแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยนำคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนคะแนนเฉลี่ย  

  4. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตำแหนง โดยใชคา t-test (Independent 

Samples) และจำแนกขนาดสถานศึกษา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One Way 

ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบวิธีเชฟ

เฟ (Scheffe,s post hoc comparison)  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก 

  1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวางขอ

คำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

  1.2 ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha coefficient) 

ดวยวิธีคอนบาค (Cornbach) 

  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

  2.1 คาความถี่ (Frequency) 

  2.2 คารอยละ (Percentage) 
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  2.3 คาเฉลี่ย (Mean)  

  2.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 136-143)  

  3.1 t-test (Independent sample) 

  33.2 F-test (One way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางรายคู วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

รายคู โดยใชตารางเชฟเฟ (Scheffe’)  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน  

 

 

ดานที่ 

 

ภาวะผูนำทางวิชาการ 

   

 S.D. แปลผล ลำดับที่ 

1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 4.17 0.50 มาก 2 

2 ดานการจัดการเรียนรู 4.16 0.57 มาก 3 

3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 4.12 0.52 มาก 5 

4 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 4.13 0.61 มาก 4 

5 ดานการวัดประเมินผลและวิจัย 4.05 0.57 มาก 7 

6 ดานการนิเทศการศึกษา 4.08 0.59 มาก 6 

7 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 4.26 0.55 มาก 1 

 รวม 4.14 0.50 มาก  

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ( =4.14, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานท่ีมีระดับภาวะผูนำทาง

วิชาการสูงสุด คือ ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ( =4.26, S.D. = 0.55) รองลงมา คือดานการบริหาร

จัดการหลักสูตร ( =4.17, S.D. = 0.50) และดานการจัดการเรียนรู ( =4.16, S.D. = 0.57) สวนดานท่ีมีระดับภาวะ

ผูนำทางวิชาการต่ำสุดคือ ดานการวัดประเมินผลและวิจัย ( =4.05, S.D. = 0.57) ตามลำดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และขนาดสถานศึกษา 
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 2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานท่ีมีระดับภาวะผูนำทางวิชาการสูงสุด คือดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน รองลงมา คือดานการบริหารจัดการหลักสูตร และดานการจัดการเรียนรู สวนดานท่ีมีระดับภาวะผูนำทาง

วิชาการต่ำสุดคือดานการวัดประเมินผลและวิจัย ซ้ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญพา พรหมณะ (2559) ไดศึกษา 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

สุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ผกามาส หอมกระจุย (2559) ได

ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

2 ผลวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และขนาดสถานศึกษา 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง พบวา การ โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำ

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปรียบเทียบตาม

ตำแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนบอทอง 3 ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

(1) ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยเฉพาะดานงานวิชาการ และมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดทำวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหมากย่ิงขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยพบวาเปนดานท่ีมีระดับภาวะผูนำทางวิชาการต่ำกวาดานอ่ืนๆ 

(2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรจัดอบรม สัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในดานการวัดประเมินผลและการวิจัย เพ่ือสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองและทำวิจัยอยางตอเนื่อง 

และจัดใหมีการเผยแพรผลการวิจัยท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

(1) ควรศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการดานการวัดประเมินผล และวิจัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  

(2) ควรทำการศึกษาในสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จในการบริหารงานเกี่ยวกับดานภาวะผูนำทางวิชาการ

ดานการวัดผลประเมินผลและวิจัย 
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