ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
Academic Leadership of Basic Educational Institution Administrators
under the Jurisdiction of Mahasarakham Primary
Educational Service Area Office 1
ประดิษฐ ฉัตรจรัสกูล 1 องอาจ เทียมกลาง 2 คัมภีร สุดแท 3 เกตุจันทรฑา ศรีวะรมย 4
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อและเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ตำแหนง และขนาดของ
สถานศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง
จำนวน 280 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานที่มีระดับภาวะผูนำทางวิชาการสูงสุด คือดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน รองลงมา คือดานการบริหารจัดการหลักสูตร และดานการจัดการเรียนรู สวนดานที่มีระดับภาวะผูนำทาง
วิชาการต่ำสุดคือดานการวัดประเมินผลและวิจัย
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และขนาดสถานศึกษา
2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง พบวา การ โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
4 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

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
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกกาวผานจากศตวรรษที่ 20 เขาสูศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกไดสงผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ
โดยเฉพาะความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทำใหโลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว
เปนโลกไรพรมแดน การศึกษาเปนเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมในวันพรุงนี้ถูกกำหนดโดยทักษะและความรูที่
ตองการในปจจุบัน ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเขาสูโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งการจัดการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 ตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดังเดิมไปสู
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 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีจิตสำนึกของความ
เปนไทย มีความเปนพลเมืองที่ดี ตระหนักและรูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ ปจจุบันการศึกษาไทยยังไมสามารถใหการศึกษาที่มี
คุณภาพและเตรียมความพรอมนักเรียนใหมีศักยภาพในการแขงขันกับประชาคมโลกไดเทาที่ควร แมแตการพิจารณา
ดัชนีการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ พบวา ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทุนมนุษยในอันดับที่
81 จากทั้งหมด 134 ประเทศ ซึ่งเปนลำดับที่ต่ำกวาอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดอันดับที่ 34
โดยประเทศไทยมีสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมต่ำกวาประเทศที่มีประชากรและทรัพยากรใกลเคียงกัน สะทอน
วาประเทศไทยพั ฒ นาน อยกวาประเทศอื่น นอกจากนี้ ดั ช นี ขีดความสามารถทางการแขงขัน เปรียบเที ยบกับ 60
ประเทศ โดย IMD พบวา พ.ศ. 2557 ลดลงจากเดิม 2 อันดับ มาอยูที่อันดับที่ 29 โดยตัวชี้วัดดานการศึกษา โดยรวม
อยูอันดับที่ 54
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
คุ ณ ภาพนั ก เรียน ชุม ชน ท องถิ่น ไดอยางมีคุ ณ ภาพและมีป ระสิท ธิภ าพ (กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2546) ดังนั้น การ
บริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา จึงอยูที่งานวิชาการ ประกอบดวย งานดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสิ่งสงเสริมดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล
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ขั้นตอนการดำเนินงานดานวิชาการ จะมีขั้นวางแผนงานดานวิชาการ ขั้นจัดการและดำเนินการ และขั้นสงเสริมและ
ติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการ คือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ
อนุตรโรจน, 2553)
ความเปนผูนำทางวิชาการถือเปนบทบาทสำคัญของผูบริหาร ที่จะทำใหกิจกรรมดาน การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพ “โรงเรียนที่ไดชื่อวามีประสิทธิผล” หรือ “โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน พบวา มีปจจัยเดนชัดที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเหลานี้ก็คือ ภาวะผูนำทางวิชาการ
ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูสอนซึ่งตองมีความเปนผูนำทางวิชาการสูง ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนำที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชาดูแลและควบคุมการบริหารงานในโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการ
จัดการศึกษา สามารถใชศิลปะหรือกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผูปฏิ บัติคนอื่นๆในโรงเรียน ใหผูปฏิบั ติงาน
ทำงานไดสำเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษายุคใหมจึงมีความจำเปนที่จะตองเปนผูนำทางวิชาการ การที่
จะทำใหโรงเรียนมีคุณภาพตองอาศัยกระบวนการบริหารงานวิชาการใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ การบริหารงาน
วิชาการจึงนับวา มีความสำคัญสูงสุดตอความสำเร็จหรือความลมเหลวของการบริหารงานตางๆ ในโรงเรียน ผูบริหาร
คนเดียวไมสามารถดำเนินการทุกอยางได จะตองอาศัยผูที่เกี่ยวของทุกฝาย การที่ผูบริหารจะไดรับความรวมมือนั้น
จะตองดำเนินบทบาทและพฤติกรรม ที่เหมาะสม คือมีภาวะผูนำทางวิชาการในการรวมพลังครูดำเนินจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให ป ระสบผลสำเร็จ ตามเป า หมายของโรงเรียน โดยผู บ ริห ารต อ งทำงานรวมกั บ ครู กระตุ น ครู ให
คำแนะนำครูและประสานงานใหครูทำงานรวมมือกันดวยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพจึงจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (บุญทิพย สุริยวงศ, 2544 : 65) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวของกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ดังนี้ ภาวะผูนำทางวิชาการประกอบดวยความเปนผูนำทางวิชาการและสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู สามารถ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ใหความสำคัญและสามารถ
สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถจูง
ใจครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาทุ มเทความรูค วามสามารถในการปฏิบั ติงานเกิดประสิท ธิภ าพสูงสุด สามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2553 : 30-31)
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 วามีการปฏิบัติอยูในระดับใด เพื่อนำ
ผลการวิจัยไปใชในการบริหารจัดการ วางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร จำแนกตามตำแหน งและขนาดของ
สถานศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรที่มีตำแหนงและปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 แตกตางกัน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผูส อน จำนวน 148 โรงเรียน สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวนครู 946 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) ได กลุมตัวอยางจำนวน 280 คน และสุมตัวอยางแบบชั้น ภู มิ
(Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมขอมูลเปน แบบสอบถาม แบงออกเป น 3 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจรายการ(Checklist) ไดแก
ตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู น ำทางวิ ช าการของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร (Likert ) มี 5 ระดับ
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ขอหนังสือจากคณะวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัย ตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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 280 ชุด คิดเปน
รอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป โดยทำการวิเคราะหขอมูล
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา ของ
กลุมตัวอยางที่ตอบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) เปนรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ ราย
ดาน และโดยรวม แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
3. การแปลผลคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยนำคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนคะแนนเฉลี่ย
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตำแหนง โดยใชคา t-test (Independent
Samples) และจำแนกขนาดสถานศึ ก ษา โดยใชก ารวิเคราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (F-test แบบ One Way
ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบวิธีเชฟ
เฟ (Scheffe,s post hoc comparison)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก
1.1 ความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content validity) โดยหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง IOC ระหวา งข อ
คำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ
1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient)
ดวยวิธีคอนบาค (Cornbach)
2. สถิติพื้นฐาน ไดแก
2.1 คาความถี่ (Frequency)
2.2 คารอยละ (Percentage)
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2.3 คาเฉลี่ย (Mean)
2.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 136-143)
3.1 t-test (Independent sample)
33.2 F-test (One way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางรายคู วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
รายคู โดยใชตารางเชฟเฟ (Scheffe’)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน

ดานที่
1
2
3
4
5
6
7

ภาวะผูนำทางวิชาการ
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ดานการวัดประเมินผลและวิจัย
ดานการนิเทศการศึกษา
ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
รวม

4.17
4.16
4.12
4.13
4.05
4.08
4.26
4.14

S.D.
0.50
0.57
0.52
0.61
0.57
0.59
0.55
0.50

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับที่
2
3
5
4
7
6
1

จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ( =4.14, S.D. = 0.50) เมื่ อ พิ จ ารณารายดา น พบวา ดา นที่ มี ค าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ด านที่ มี ร ะดั บ ภาวะผู น ำทาง
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) สวนดานที่มีระดับภาวะ
ผูนำทางวิชาการต่ำสุดคือ ดานการวัดประเมินผลและวิจัย ( =4.05, S.D. = 0.57) ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และขนาดสถานศึกษา
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2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานที่มีระดับภาวะผูนำทางวิชาการสูงสุด คือดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน รองลงมา คือดานการบริหารจัดการหลักสูตร และดานการจัดการเรียนรู สวนดานที่มีระดับภาวะผูนำทาง
วิชาการต่ำสุดคือดานการวัดประเมินผลและวิจัย ซึ้งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญ พา พรหมณะ (2559) ไดศึกษา
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ผกามาส หอมกระจุย (2559) ได
ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
2 ผลวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และขนาดสถานศึกษา
2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามตำแหนง พบวา การ โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำ
ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปรียบเทียบตาม
ตำแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุจฤทัย โพยนอก (2559) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม
โรงเรียนบ อทอง 3 ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 3 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
(1) ผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยเฉพาะดานงานวิชาการ และมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดทำวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยพบวาเปนดานที่มีระดับภาวะผูนำทางวิชาการต่ำกวาดานอื่นๆ
(2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ควรจัดอบรม สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในดานการวัดประเมินผลและการวิจัย เพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองและทำวิจัยอยางตอเนื่อง
และจัดใหมีการเผยแพรผลการวิจัยทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการดานการวัดประเมินผล และวิจัยในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
(2) ควรทำการศึกษาในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานเกี่ยวกับดานภาวะผูนำทางวิชาการ
ดานการวัดผลประเมินผลและวิจัย
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