
97

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สหวิทยาเขต นํ้าพอง – กระนวน
The Relationship Between Academic Leadership And Academic Affairs 
Management Effectiveness of School Administrators in The Secondary 

Educational Service Area Offi ce 25 Nampong – Kranuan Campus

ศราวุธ นาเสงี่ยม1

ดร.ถวิล ลดาวัลย2

บทคัดยอ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) เพือ่ศกึษาภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสาํนกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํา้พอง-กระนวน 2) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต น้ําพอง-กระนวน 3) เพื่อศึกษาความ

สมัพนัธระหวางภาวะผูนาํทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครู และผูบริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 สหวทิยาเขต นํา้พอง – กระนวน ปการศึกษา 2556 

จากสถานศึกษา 7 แหง จาํนวน 175 คน เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั เปนแบบสอบถาม แสดงความคดิเหน็ แบบมาตราสวน

ประมาณคา สําหรับสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 6 ดาน 

ทั้งหมด 40 ขอ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวิชาการในสถานศึกษาจํานวน 10 ดาน ทั้งหมด ขอ 47 ขอ 

รวมท้ังหมด ขอ 87 ขอมีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามรวมเทากับ 0.943 วิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือหา คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติวิเคราะห คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ไดผลการศึกษา ดังนี้

 1.  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  สหวิทยาเขต 

นํ้าพอง-กระนวน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน มีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับ 

“มาก” เมือ่พจิารณารายดานพบวา มภีาวะผูนาํทางวชิาการ อยูในระดับ “มาก” ทกุดาน โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหา
นอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรียน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน ดานการพัฒนาครู และดานวิสัยทัศน 

เปาหมายและพันธกิจ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด

1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 2.  การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 สหวทิยาเขต 

นํ้าพอง-กระนวน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สหวิทยาเขตนํ้าพอง-กระนวน โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับ “มาก” ทุกดานโดยเรียง

ลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

วัดผลประเมินผล ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกัน

คณุภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสรมิใหชมุชนมีความเขมแข็งทางวชิาการ ดานการวิจยัเพือ่พัฒนาคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด

 3.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ดานกับการบริหารงานงาน

วชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 สหวทิยาเขตนํา้พอง-กระนวน 

พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับ 

“คอนขางสูง” (r
xy
 = .761) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ภาวะผูนาํทางวชิาการดานการสงเสรมิบรรยากาศ วฒันธรรมและสิง่แวดลอมท่ีเอือ้การเรยีนรูกบัการบรหิาร

งานวิชาการ มคีวามสัมพนัธกบัการบริหารงานวิชาการในทางบวกสูงสดุอยูในระดับ “คอนขางสูง” (r
xy
 = .808) รองลง

มา คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการ มีความ

สมัพนัธทางบวกอยูในระดบั “ปานกลาง” (r
xy
 = .685) และภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา ดานบรหิาร

จัดการหลักสูตรกับการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับ “ปานกลาง” (r
xy
 = .666) สวนภาวะ

ผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษาดานวสิยัทัศน เปาหมายและ พนัธกจิกับการบรหิารงานวชิาการ มคีวามสมัพันธ

ในทางบวกนอยที่สุดอยูในระดับ “คอนขางตํ่า”(r
xy
=.444)

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ ภาวะผูนําทางวิชาการ ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับภาวะผูนํา

ทางวิชาการ

Abstract

 The objectives of this research ware 1) investigate administrator’s instructional leadership of 

school under the Secondary educational service area offi ce 25 Nampong – Kranuan campus 2) 

investigate academic administration in the school under the Secondary educational service area 

offi ce 25 Nampong – Kranuan campus and 3) study the relationship between instructional leadership 
and the academic administration in the school under the Secondary educational service area offi ce 

25 Nampong – Kranuan campus. The sample group of 175 person in 7 schools in 2556 educational 

calendars year. The data were collected by rating scale for more reviews about administrator’s 
instructional leadership of school top 6 40 items and academic administration in the school top 10 

47 items total 87 items questionnaires with IOC Value between 0.67 – 1.00 frequency, The reliabil-

ity 0.943, Data was analyzed by using read-to-use computer program for calculating statistic fi gures 

including percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation.



99

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

 1.  Administrator’s instructional leadership of school under the Secondary educational 

service area offi ce 25 Nampong – Kranuan campus had both overview and each aspects of

instructional leadership at high level. Instructional leadership of administrator which mostly 

performed by mean score was idealized infl uence, following by management curriculum, foster an 

environment culture and environment that is conducive to learning, educational supervision, 

management of teaching and learning, teacher development, vision mission and goals had the 

lowest average.

 2.  Academic administration in the school with The Secondary educational service area offi ce 

25 Nampong – Kranuan campus was also found the overview and each aspects of practice at high 

level. Academic administration which mostly performed by mean score was idealized infl uence, 

academic planning, curriculum development, following by assessing the learning, Develop a learning 

resource, educational supervision, the development of quality assurance, education standards 

respectively, Research to improve the quality of education and The development and use of media 

and technology for education had the lowest average.

 3.  The relation between instruction leadership and the academic administration in the 

under the Secondary educational service area offi ce 25 Nampong – Kranuan campus was found the 

relatively high level (r
xy
 = .761) of optimistic aspects with statiscal signifi cance at .01. The leadership 

promotion of a culture and environment conducive to learning and Academic administration in the 

school A relationship in a positive way up the relatively high level (r
xy
= .808). Subordinate the 

leadership and the educational supervision and Academic administration in the school in a positive 

way up the relatively moderate level (r
xy
 = .685). And the leadership and the course management 

and academic administration A relationship in a positive way up the relatively moderate level 

(r
xy
 = .666). the leadership vision mission and goals had the in a positive way up the relatively 

relatively low level (r
xy
 = .444).

Keywords : Academic Affairs Management Effectiveness, Academic Leadership, The Relationship 
Between Academic Leadership And Academic Affairs Management Effectiveness.

บทนํา

 การบริหารวิชาการเปนงานท่ีสําคัญสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ

เกีย่วกบัการปรบัปรงุคณุภาพการเรยีนการสอนซึง่เปนจดุ

มุงหมายหลกัของสถานศกึษาและเปนเครือ่งชีค้วามสาํเรจ็ 
และความสามารถของผูบรหิารในการบรหิารวชิาการ ถา

มองในดานกระบวนการดําเนินงานแลวเปนกระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแตการกําหนด

นโยบายการวางแผน การปรับปรงุการเรียนการสอน และ

ประเมินผลการสอน เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 

2553) และงานวิชาการที่ถือวาเปนงานหลักและสําคัญ

ที่สุดของสถานศึกษา ที่จะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการ
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ศกึษาโดยภาพรวมของประเทศ ทัง้น้ีเนือ่งจากงานวชิาการ

จะเปนตวับงชีค้ณุภาพทางการศึกษาและมาตรฐานสถาน

ศึกษาซ่ึงมีลักษณะคลายสวนที่เปนรางกายของคน หรือ

เด็กเปนสวนงานท่ีใหญทีส่ดุของระบบ และเปนงานท่ีเปน

หวัใจของสถานศกึษาโดยมหีลกัสตูรเปนสวนทีส่าํคญัทีส่ดุ

ของงานวิชาการ ที่ใชกํากับการจัดระบบการทํางานของ

สถานศึกษาและใชกํากับกระบวนการดําเนินงาน ในสวน

ตางๆของสถานศึกษาใหตอบสนองและสนับสนุนการ

ทาํงานวิชาการ ใหผลผลิตท่ีมคีณุภาพใหไดคนดีทีเ่ปนคน

สมบรูณ งานวชิาการจงึกลายเปนงานทีเ่ปนศนูยกลางของ 

ครอบคลมุสถานศกึษาทัง้ระบบดงัน้ันสถานศกึษาใดทีง่าน

วชิาการกาวหนาสถานศึกษาน้ันมกัจะมีชือ่เสยีงเปนทีน่ยิม 

และเปนที่ยอมรับสวนสถานศึกษาใดงานวิชาการลาหลัง

ออนดอย สถานศกึษานัน้จะไมเปนทีน่ยิมขาดศรทัธาและ

ไมเปนที่ยอมรับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ผูบริหารจึง

ตองใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ โดยการ

กํากับติดตามและพัฒนา ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพของนักเรียน

 ภาวะผูนาํทางวิชาการ (Instructional Leader-

ship) เปนภาวะผูนําที่พัฒนามาจากภาวะ ผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

(McEwans, 1998) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมุงการ

ปรับเปลีย่นมมุมองของงานในวงทีก่วางกวาและเปนระบบ

มากกวา แตภาวะผูนําทางวิชาการจํากัดวงเขามาท่ีงาน

ดานวิชาการขององคการ ความพยายามในการปฏริปูการ

ศึกษาในวงกวางจะมุงไปท่ีวิธีการท่ีเปนระบบเพ่ือนําไปสู

การเปล่ียนแปลง ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีรูปแบบ
ภาวะผูนําทางวิชาการ (Elmore, 2000) ผูบริหารสถาน

ศึกษาเปนบุคคลที่อยูในตําแหนงที่จะตองสงเสริมใหเกิด

ความรวมมืออยางมากจากครู ความรวมมือนี้จะนําไปสู

การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของครูซึ่งการพัฒนาเชนนี้

กจ็ะชวยเพิม่พนูการเรยีนรูของนกัเรยีนดวย (Leithwood, 
2006) 

 ผูบรหิารสถานศึกษาเปนบคุคลท่ีมบีทบาทสําคญั

เปนอยางมากในการบริหารงานวิชาการ การกํากับ นเิทศ 

ติดตาม การสอนของครู และจะตองใชภาวะผูนําใหเกิด

ประโยชนและเกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อสงผลใหผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูบริหารจะตอง

ทําหนาท่ีเปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

เพือ่พฒันาผูเรยีนใหสามารถเรยีนรูไดตามจุดมุงหมายและ

โครงสรางสาระการเรียนรูของหลักสูตร รวมท้ังพัฒนา

สาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และความ

ถนัดของผูเรียน ผูบริหารจะตองเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเนื้อหาสาระและ

กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และประเมิน

ผลการศกึษา เพือ่ใหการจดัการศกึษาบรรลตุามเปาหมาย

ของการศึกษาของชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี

ภาวะผูนาํและมีลกัษณะเฉพาะหลายประการท่ีจะชวยสง

เสริมใหผู เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนใหมากขึ้น 

ผูบรหิารสถานศกึษาควรตองมภีาวะผูนาํทางวชิาการ เพือ่

ดําเนินการใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน 

(Leithwood, 2006) โดยตองปรับปรุงพนัธกิจของสถาน

ศกึษา ประชาสัมพันธเปาประสงคของสถานศึกษา ดาํเนิน

การจัดการเรียนการสอน สงเสริมบรรยากาศการเรียนการ

สอนทีด่ ีสวนทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในภาวะผูนาํทางวชิาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาคือการจัดทําพันธกิจของสถาน

ศึกษา กลาวไดวา การที่ผูบริหารสถานศึกษาสนใจการ
เรียนการสอนในหองเรียน ความมีประสิทธิผลของการ

ทํางานของครู และความสําเร็จของนักเรียนเปนเร่ืองที่มี

ความสัมพันธกัน (Leithwood, 2006)

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  เพือ่ศกึษาภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิาร
สถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน 

 2. เพือ่ศกึษาการบริหารงานวิชาการของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

ศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน 
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 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถาน

ศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน

สมมติฐานของการวิจัย

 ภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษามี

ความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน 

ขอบเขตของการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาความสมัพนัธระหวาง

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บรหิารงานวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต 

นํ้าพอง-กระนวน ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู และ

ผูบรหิารสถานศึกษาสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-

กระนวน จากสถานศึกษา 7 แหง ประกอบ ดวยครู จาํนวน 

301 คนและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 17 คน รวม

ทั้งหมด 318 คน

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

คร ูและผูบรหิารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสํานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต

น้ําพอง – กระนวน จํานวน 175 คน โดยกําหนดกลุม

ตัวอยางจากการเทียบตารางของเครจซ่ีและมอรแกน
(Krejcie and Morgan. 1970, อางถึงใน บุญชม 

ศรีสะอาด, 2545) การไดมาของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใช

การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา

  การศกึษาความสมัพนัธระหวางภาวะผูนาํทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-

กระนวน แบงเปนการศึกษาขอบเขตดานภาวะผูนําทาง

วิชาการและการศึกษาขอบเขตดานการบริหารการวิจัย 

ดั้งนี้

  2.1 ขอบเขตดานภาวะผูนําทางวิชาการ

ประกอบดวย 6 ดาน คือ

   1.  การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย

   2.  ดานการบริหารจัดการหลักสูตร

   3. ดานการบริหารจดัการการเรียนการสอน

   4.  ดานการนิเทศการศึกษา

   5.  การพัฒนาครู 
   6.  ดานการสงเสริมบรรยากาศ วฒันธรรม
และส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

  2.2 ขอบเขตดานการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาประกอบดวย 10 ดาน ดังนี้

   1. ดานการวางแผนงานดานวิชาการ

   2. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถาน

ศึกษา

   3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู

   4.  ดานการวดัผล ประเมนิผลและดําเนนิ

การเทียบโอนผลการเรียน

   5.  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาในสถานศึกษา

   6.  ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมแีหลง
เรยีนรู

   7.  ดานการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา

   8. ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความ

เขมแข็งทางวิชาการ

   9. ดานการพฒันาและใชสือ่และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา

   10. ดานการนิเทศการศึกษา
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ผลการวิจัย

 1.  การวิเคราะหระดับภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 สหวทิยาเขตนํา้พอง-กระนวน

  ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนาํทางวิชาการ

ของผูบรหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน ทั้ง 6 
ดาน คอื คอื ดานวสิยัทัศน เปาหมายและพนัธกจิ ดานการ

บริหารจัดการหลักสูตร ดานการบริหารจัดการการเรียน

การสอน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาครูและ

ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท่ี

เอื้อตอการเรียนรู แสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1

  ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลระดับภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตน้ําพอง – 

กระนวน ในภาพรวมและรายดาน

 

 จากตารางที ่1 ภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิาร 

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครูพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 สหวทิยาเขตน้ําพอง-กระนวน มภีาวะผูนาํทางวิชาการ

อยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน โดยเรียง

ลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการบริหาร

จัดการหลักสูตร ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรม

และส่ิงแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา 

ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน ดานการพัฒนา

ครู และดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ มีคาเฉล่ีย

ตํ่าที่สุด

 2. การวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-

กระนวน 

  ผลการวิเคราะหระดบัการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน 

ทัง้ 10 ดาน คอื คอื ดานการวางแผนดานวชิาการ ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ

เรยีนรู ดานการวดัผล ประเมนิผลและดาํเนนิการเทยีบโอน

ผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษาดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง

วิชาการ ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา แสดงผลการศึกษา

ดังตารางท่ี 2

  ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และดานการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํา้พอง-กระนวน ในภาพ

รวมและเปนรายดาน
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  จากตารางที่ 2 การบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน การ

บรหิารงานวิชาการในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน 

โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายดานอยูใน

ระดับ “มาก” ทกุดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ตามลําดับ ดังนี้ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการ

พฒันาหลักสตูรสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล ดาน

การพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรยีนรู ดานการนิเทศการ

ศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศกึษา ดานการสงเสริมใหชมุชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ดานกับ

การบริหารงานงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน

  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน โดยการวิเคราะห

สถิติเชิงอางอิง หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pear-
son’s Product Moment Corelation (r) ดังตารางท่ี 3 

  ตารางที ่3 คาสมัประสิทธสหสัมพนัธระหวาง

กลุมตัวแปลภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารงาน

วชิาการของผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-

กระนวน (n =175)

 
** p< .01

  จากตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษาทัง้ 6 ดานกับการ

บริหารงานงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สห

วิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน พบวา ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน โดย

รวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับ “คอนขางสูง” 

(r
xy
 = .761) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะ

ผูนําทางวิชาการดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรม

และส่ิงแวดลอมท่ีเอือ้การเรียนรูกบัการบริหารงานวิชาการ

มีความสัมพันธกันในทางบวกสูงสุดอยูในระดับ “คอนขาง

สูง” (r
xy
 = .808) รองลงมา คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา มีความ

สัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ ทางบวกอยูในระดับ 

“ปานกลาง” (r
xy
 = .685) และดานการบริหารจัดการ

หลกัสตูร มคีวามสมัพนัธกนัทางบวกในระดบั “ปานกลาง” 

(r
xy
 = .666) สวนดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ 

มีความสัมพันธกันในทางบวกนอยที่สุดอยู ในระดับ 

“คอนขางต่ํา” (r
xy
 = .444)

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1  ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผูนาํ
ทางวิชาการดาน วสิยัทศัน เปาหมายและพันธกิจ เพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพ ในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนา

สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนและการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพใน

สถานศึกษาที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ควรใชภาวะผูนํา

ทางวชิาการในการสงเสริมสนบัสนนุในการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญัเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
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  1.3  ใชผลการวิจัยเปนขอมูลสวนหน่ึงในการ

ประกอบการพัฒนาดานภาวะผูนําทางวิชาการกับการ

บริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-

กระนวน

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  2.1  ควรทาํงานวิจยัเชงิพฒันา เพือ่หารปูแบบ

การบริหารงานวิชาการ ที่สงเสริมคุณภาพผูเรียนและ

กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

  2.2  ควรพัฒนาตัวบงชีก้ารปฏิบตังิานวิชาการ

ที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนและการบริหารจัดการ
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