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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (2) เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

การวิจัยในครั้งนี้เปนวิจัยแบบสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 72 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,953 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใชวิธีสุมโดยใชตาราง เครจซี่และมอรแกน 

จำนวน 321 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 45 

ขอซึ่งคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง .37 -.66 และคาความเช่ือมั่นแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ .88 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คะแนนเฉลี่ย (x�) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคาที (t-test) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำแนก

ตามประสบการณในการทำงานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตาม

ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research are two-folds: (1) to study the academic leadership of school 

administrators under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1 (2) to compare the academic 

leadership of school administrators under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1  

This research is a survey research. The population consisted of teachers in72 schools under 

Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1, totaling 1,953 people. Sample size was 

determined by Kraejcy & Morgan’s Table, consisting of 321 teachers in schools under Samut Prakan 

Primary Educational Service Area Office 1. 

Research tools are Rating scale questionnaire,5 levels, 45 items in which the power to classify 

between .37 -.66 and the confidence value of the whole questionnaire equal to .88. The statistics used 
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for data analysis were frequency, percentage, mean standard deviation (SD), t-test, and one-way ANOVA 

analysis. 

Major Findings: (1) Academic leadership of school administrators in Samut Prakan Province 

affiliated with Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1, overall and in each aspect at high 

level (2) results of comparison of academic leadership of school administrators under the Samut Prakan 

Primary Educational Service Area Office 1 classified by work experience the overall and individual aspects 

differed significantly at the .05 and classified by overall school size and by side were statistically 

significant difference at the .05 level. 

Keywords: Academic leadership of school administrator 

 

บทนำ 

 กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต 

เพื่อใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมทั้งทางรางกายจิตใจ สติปญญา มีจิตสำนึกของความเปนไทย มีความ

เปนพลเมืองที่ดีตระหนักและรูคุณคาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและ

ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: น. 13) สถานศึกษาจึงมีภารกิจที่จะตองจัด

การศึกษาใหไดมาตรฐาน ใหนักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ การที่จะทำใหโรงเรียนมีคุณภาพตองอาศัยการ

บริหารงานดานตาง ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักของโรงเรียน มีความสำคัญอยางยิ่งตอ

การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว จะเห็นวาคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด เมื่อการบริหารงาน

วิชาการประสบผลสำเร็จ และการที่จะทำใหสถานศึกษา มีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน

และมีคุณภาพ พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสตูรการจดัการเรียน

การสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี ่ยวของกับผู บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา  

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553: น. 1) งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมาก

ที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษา มีความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปจจัยเกื้อหนุนการ

พัฒนาคุณ ภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: น. 53) ดังนั้น การ

บริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษาจึงอยูท่ีงานวิชาการ ประกอบดวย งานดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสิ่งสงเสริมดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล ขั้นตอน

การดำเนินงานดานวิชาการ จะมีข้ันวางแผนงานดานวิชาการ ข้ันจัดการและดำเนินการ และข้ันสงเสริมและติดตามผลดาน

วิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการ คือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553: น. 7) 

สถานศึกษาที่จะประสบความสำเรจ็มักจะมีผูบริหารที่มีความสามารถในการนำบทบาทของผูบริหารสถานศกึษา

คือผูอานวยความสะดวก (Fascinator) เปนผูนำ (Leader) เปนผูสนับสนุน (Supporter) และเปนผูนำนวัตกรรม (Innovation) 

เขามาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา โดยเฉพาะในสวนการจัดการเรียนการสอนน้ัน

จำเปนตองอาศัยผูนำที่มีความ รอบรูทางดานวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำทางวิชาการยอม

สามารถบริหารปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมวิชาการใหไดผลดียิ่งขึ้น จะกอใหเกิดสภาพที่เอื้อตอการทำงานของครูชวยทำ

ใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้นซึ่งจะสงผลตอคุณภาพนักเรียนในที่สุด (วีรยุทธ ชาตะกาญจน; 2551, น. 59) ผูบริหาร
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สถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสำคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำทางวิชาการและเปนผูนำที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจิตอาสา มีความพรอมท่ีจะนำการศึกษาสูการเปลี่ยนแปลงไดมากท่ีสุด (สถาบันพัฒนาความกาวหนา, 2553: 

น. 187) 

จากสภาพปญหาที ่กลาวมาขางตน ผู ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาภาวะผู นำทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อนำผลของการวิจัยไปใช

ประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 อันจะนำไปสูการปรับปรุงการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 

2.เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบแนวคิดของฮอลลิงเจอรและเมอฟ 

(Hallinger & Murphy) ซึ่งไดเสนอองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการ หรือภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนไว 11 ดาน คือ 1) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 3) 

ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน 4) ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) ดานการตรวจสอบความกาวหนา

ของนักเรียน 6) ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน 7) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน 8) ดานการจัดใหมีสิ่งจงูใจ

ใหกับครู 9) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ 11) ดานการ

จัดใหมีสงเสริมสภาพการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ดานประสบการณการทำงาน 

1.1 นอย (ต่ำกวา 10 ป) 

1.2 มาก (ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป)  

2. ขนาดโรงเรียน 

2.1 ขนาดเล็ก 

2.2 ขนาดกลาง 

2.3 ขนาดใหญ 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 

2. ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 

3. ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน  

4. ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร 

5. ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  

6. ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน  

7. ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน  

8. ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู  

9. ดานการสงเสรมิใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 

10. ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ 

11. ดานการจัดใหมสีงเสริมสภาพการเรยีนรู 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในจังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 1,953 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้เปนครูผู สอนในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปการศึกษา 2563 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน ไดกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 321 คน จากน้ันทำการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรียน 

3. เครื่องมือที่ใชในวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับของลเิคอรท 

(Likert’s type) แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

จำแนกตามประสบการณในการทำงาน และขนาดโรงเรียนจำนวน 2 ขอ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี 11 ดานคือ 1) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) ดานการสื่อสารเปาหมายของ

โรงเรียน 3) ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน 4) ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) ดานการตรวจสอบ

ความกาวหนาของนักเรียน 6) ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน 7) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน 8)ดานการ

จัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 9) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐาน 11) ดาน

การจัดใหมีสงเสริมสภาพการเรียนรู จำนวน 45 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 

ระดับของลิเคอรท (Likert’s type)  

 4. หาคุณภาพเครื่องมือโดยนำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 

โดยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index ofitem-objective congruence: IOC) ท่ีมีคาตั้งแต.67 

ขึ้นไป แลวนำขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index 

of item-objective congruence: IOC) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนในจังหวัดสมุทรปราการสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 50 คน เพ่ือหาคุณภาพเครือ่งมือ วิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ โดย

ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) นำแบบสอบถามมาหาคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 

ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ .88 แสดงวาเครื่องมือมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณจากแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาใหคะแนนตามน้ำหนัก

คะแนนแตละขอ และบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ 

2. ทำการวิเคราะห แลวนำผลวิเคราะหไปแปรผล ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษาวิจัย การแปลความหมาย

ของคะแนน โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย ของคะแนนเปนตัวช้ีวัดโดยกำหนดเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 

(2545 , หนา163 ) มีดังน้ี 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5 .00 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
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คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 -1 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยทีสุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 โดยใชสถิติพ้ืนฐานไดแก คะแนนเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

2. การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกตามประสบการณในการทำงานสถิติท่ีใช คือ การทดสอบคาที (t-Test) 

3. การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความ

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทำการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 

 

ผลการวิจัย 

 1. พบวา ครูผูสอนในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทำงานมาก จำนวน 192 คนคิดเปนรอยละ 59.81 มีประสบการณในการทำงานนอย 

จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 40.19และจำแนกตามขนาดโรงเรยีนเปนขนาดใหญ จำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ57.00 รองลงมา 

คือ โรงเรียนขนาดกลางจำนวน102 คน คิดเปนรอยละ 31.77 และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดเล็ก จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 

11.23  

 2. ภาวะผูนำทางวิขาการ ของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับมากไปนอยไดดงัน้ี ดานการประสานงานการ

ใชหลักสูตร (�̅�𝑥 =4.32) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน (�̅�𝑥 =4.30) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (�̅�𝑥 =4.28) 

ดานการจัดใหมีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรู (�̅�𝑥 =4.27) ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน (�̅�𝑥 =4.26) ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจ

ใหกับครู (�̅�𝑥 =4.24) ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (�̅�𝑥 =4.19) ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดาน

วิชาการ (�̅�𝑥 =4.19) ดานการนิเทศและประเมนิผลการสอน (�̅�𝑥 =4.16) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน (�̅�𝑥 =4.15) และ

ดานการสือ่สารเปาหมายของโรงเรียน (�̅�𝑥 =4.01)  

 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของภาวะผูนำทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 สรุปไดดังน้ี 

3.1จำแนกตามประสบการณในการทำงาน และขนาดโรงเรียน พบวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน

โดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.2 จำแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

อภิปรายผล ดังน้ี 
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 1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของประเสริฐ เนียมแกว (2555) ได

ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช พบวาภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชโดยภาพรวมอยูในระดับ

มากทุกดาน 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1 จำแนก ดังน้ี 

2.1 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ .05 ทั้งเปนเพราะ ประสบการณในการทำงาน เปนตัวแปรที่สำคัญสงผลตอการบริหารงานวิชาการทั้งนี้เนื่องจากผูที่มี

ประสบการณการปฏิบัติงานมาก จะสามารถดำเนินงานและการแกปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการไดอยางประสิทธิภาพมากกวาผูที่มี

ประสบการณปฏิบัติงานนอยสอดคลองกับการศึกษาของสุรพงศ อ๊ึงโพธ์ิ (2562) ซึ่งไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

สงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 พบวา

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 10 จำแนกตามประสบการณในการทำงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนับสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2 จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี ขนาดของ

โรงเรียนมีความสำคัญ และเปนตัวแปรหลักในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เนื่องจากขนาดของโรงเรียนนอกจากมีความ

แตกตางในเรื่องจำนวนนักเรียนแลวจำนวนบุคลากรก็มีความแตกตางกัน ความพรอมในดายปจจัยตาง ๆ ก็มีความตางกัน ไดสงผล

ตอการบริหารงานวิชาการ เพราะโรงเรียนขนาดใหญมีโครงสรางที่ซับซอนมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กสอดคลองกับ

งานวิจัยของอัญชัน แซเตียว (2552) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา อำเภอวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงาน

วิชาการ โดยการแยกตามขนาดของโรงเรยีน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลองกับการศึกษาของสมใจ ไชย

โกฏิ (2553) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน โดยรวมปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาในครั้งน้ีมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาเปาหมายของโรงเรียน เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนในทุก

ชวงช้ัน และควรกำหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน โดยใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสื่อสารใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ครู นักเรียน และผูปกครองรับทราบ

แนวปฏิบัติ หรือเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และควรจัดทำโปสเตอรหรือปายประกาศท่ีแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคญัแก

งานดานวิชาการของโรงเรียน 

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรบันทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูวาสอดคลองกับเปาหมายดาน

วิชาการของโรงเรียน และควรช้ีใหเห็นถึงจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในการสอนของครูเมื่อมีการประชุมหลังสังเกตการสอน 
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