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การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สหวิทยาเขต นํ้าพอง – กระนวน
The Relationship Between Academic Leadership And Academic Affairs
Management Effectiveness of School Administrators in The Secondary
Educational Service Area Office 25 Nampong – Kranuan Campus
ศราวุธ นาเสงี่ยม1
ดร.ถวิล ลดาวัลย2
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํา้ พอง-กระนวน 2) เพือ่ ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน 3) เพื่อศึกษาความ
สัมพันธระหวางภาวะผูน าํ ทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครู และผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํา้ พอง – กระนวน ปการศึกษา 2556
จากสถานศึกษา 7 แหง จํานวน 175 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น แบบมาตราสวน
ประมาณคา สําหรับสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 6 ดาน
ทั้งหมด 40 ขอ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวิชาการในสถานศึกษาจํานวน 10 ดาน ทั้งหมด ขอ 47 ขอ
รวมทั้งหมด ขอ 87 ขอมีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมเทากับ 0.943 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อหา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (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” เมือ่ พิจารณารายดานพบวา มีภาวะผูน าํ ทางวิชาการ อยูใ นระดับ “มาก” ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน ดานการพัฒนาครู และดานวิสัยทัศน
เปาหมายและพันธกิจ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด
1
2

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต
นํ้าพอง-กระนวน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สหวิทยาเขตนํ้าพอง-กระนวน โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับ “มาก” ทุกดานโดยเรียง
ลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ
วัดผลประเมินผล ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหชมุ ชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ดานกับการบริหารงานงาน
วิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตนํา้ พอง-กระนวน
พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับ
“คอนขางสูง” (rxy = .761) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภาวะผูน าํ ทางวิชาการดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ การเรียนรูก บั การบริหาร
งานวิชาการ มีความสัมพันธกบั การบริหารงานวิชาการในทางบวกสูงสุดอยูใ นระดับ “คอนขางสูง” (rxy = .808) รองลง
มา คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการ มีความ
สัมพันธทางบวกอยูใ นระดับ “ปานกลาง” (rxy = .685) และภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา ดานบริหาร
จัดการหลักสูตรกับการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับ “ปานกลาง” (rxy = .666) สวนภาวะ
ผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาดานวิสยั ทัศน เปาหมายและ พันธกิจกับการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธ
ในทางบวกนอยที่สุดอยูในระดับ “คอนขางตํ่า”(rxy=.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 office 25 Nampong – Kranuan campus 2)
investigate academic administration in the school under the Secondary educational service area
office 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 office
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 reliability 0.943, Data was analyzed by using read-to-use computer program for calculating statistic figures
including percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation.
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1. Administrator’s instructional leadership of school under the Secondary educational
service area office 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 influence, 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 office
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 influence,
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 office 25 Nampong – Kranuan campus was found the
relatively high level (rxy = .761) of optimistic aspects with statiscal significance 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 (rxy= .808). Subordinate the
leadership and the educational supervision and Academic administration in the school in a positive
way up the relatively moderate level (rxy = .685). And the leadership and the course management
and academic administration A relationship in a positive way up the relatively moderate level
(rxy = .666). the leadership vision mission and goals had the in a positive way up the relatively
relatively low level (rxy = .444).
Keywords : Academic Affairs Management Effectiveness, Academic Leadership, The Relationship
Between Academic Leadership And Academic Affairs Management Effectiveness.
บทนํา
การบริ ห ารวิ ช าการเป น งานที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ
ผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึง่ เปนจุด
มุง หมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครือ่ งชีค้ วามสําเร็จ
และความสามารถของผูบ ริหารในการบริหารวิชาการ ถา
มองในดานกระบวนการดําเนินงานแลวเปนกระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงและ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให ดี ขึ้ น ตั้ ง แต ก ารกํ า หนด
นโยบายการวางแผน การปรับปรุงการเรียนการสอน และ
ประเมินผลการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลั ก สู ต รและจุ ด มุ ง หมายของการศึ ก ษาเพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,
2553) และงานวิชาการที่ถือวาเปนงานหลักและสําคัญ
ที่สุดของสถานศึกษา ที่จะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการ
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ศึกษาโดยภาพรวมของประเทศ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากงานวิชาการ
จะเปนตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพทางการศึกษาและมาตรฐานสถาน
ศึกษาซึ่งมีลักษณะคลายสวนที่เปนรางกายของคน หรือ
เด็กเปนสวนงานทีใ่ หญทสี่ ดุ ของระบบ และเปนงานทีเ่ ปน
หัวใจของสถานศึกษาโดยมีหลักสูตรเปนสวนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
ของงานวิชาการ ที่ใชกํากับการจัดระบบการทํางานของ
สถานศึกษาและใชกํากับกระบวนการดําเนินงาน ในสวน
ตางๆของสถานศึกษาใหตอบสนองและสนับสนุนการ
ทํางานวิชาการ ใหผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหไดคนดีทเี่ ปนคน
สมบูรณ งานวิชาการจึงกลายเปนงานทีเ่ ปนศูนยกลางของ
ครอบคลุมสถานศึกษาทัง้ ระบบดังนัน้ สถานศึกษาใดทีง่ าน
วิชาการกาวหนาสถานศึกษานัน้ มักจะมีชอื่ เสียงเปนทีน่ ยิ ม
และเปนที่ยอมรับสวนสถานศึกษาใดงานวิชาการลาหลัง
ออนดอย สถานศึกษานัน้ จะไมเปนทีน่ ยิ มขาดศรัทธาและ
ไมเปนที่ยอมรับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ผูบริหารจึง
ตองใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ โดยการ
กํ า กั บ ติ ด ตามและพั ฒ นา ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ภาวะผูน าํ ทางวิชาการ (Instructional Leadership) เป น ภาวะผู นํ า ที่ พั ฒ นามาจากภาวะ ผู นํ า การ
เปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership)
(McEwans, 1998) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมุงการ
ปรับเปลีย่ นมุมมองของงานในวงทีก่ วางกวาและเปนระบบ
มากกวา แตภาวะผูนําทางวิชาการจํากัดวงเขามาที่งาน
ดานวิชาการขององคการ ความพยายามในการปฏิรปู การ
ศึกษาในวงกวางจะมุงไปที่วิธีการที่เปนระบบเพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีรูปแบบ
ภาวะผูนําทางวิชาการ (Elmore, 2000) ผูบริหารสถาน
ศึกษาเปนบุคคลที่อยูในตําแหนงที่จะตองสงเสริมใหเกิด
ความรวมมืออยางมากจากครู ความรวมมือนี้จะนําไปสู
การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของครูซึ่งการพัฒนาเชนนี้
ก็จะชวยเพิม่ พูนการเรียนรูข องนักเรียนดวย (Leithwood,
2006)
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ผูบ ริหารสถานศึกษาเปนบุคคลทีม่ บี ทบาทสําคัญ
เปนอยางมากในการบริหารงานวิชาการ การกํากับ นิเทศ
ติดตาม การสอนของครู และจะตองใชภาวะผูนําใหเกิด
ประโยชน แ ละเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ส ง ผลให ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูบริหารจะตอง
ทําหนาที่เปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพือ่ พัฒนาผูเ รียนใหสามารถเรียนรูไ ดตามจุดมุง หมายและ
โครงสรางสาระการเรียนรูของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนา
สาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และความ
ถนัดของผูเรียน ผูบริหารจะตองเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และประเมิน
ผลการศึกษา เพือ่ ใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมาย
ของการศึกษาของชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
ภาวะผูน าํ และมีลกั ษณะเฉพาะหลายประการทีจ่ ะชวยสง
เสริ ม ให ผู เรี ย นมี พั ฒ นาการทางการเรี ย นให ม ากขึ้ น
ผูบ ริหารสถานศึกษาควรตองมีภาวะผูน าํ ทางวิชาการ เพือ่
ดํ า เนิ น การให นั ก เรี ย นมี ค วามก า วหน า ทางการเรี ย น
(Leithwood, 2006) โดยตองปรับปรุงพันธกิจของสถาน
ศึกษา ประชาสัมพันธเปาประสงคของสถานศึกษา ดําเนิน
การจัดการเรียนการสอน สงเสริมบรรยากาศการเรียนการ
สอนทีด่ ี สวนทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ในภาวะผูน าํ ทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาคือการจัดทําพันธกิจของสถาน
ศึกษา กลาวไดวา การที่ผูบริหารสถานศึกษาสนใจการ
เรียนการสอนในหองเรียน ความมีประสิทธิผลของการ
ทํางานของครู และความสําเร็จของนักเรียนเปนเรื่องที่มี
ความสัมพันธกัน (Leithwood, 2006)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
2. เพือ่ ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผูบ ริหารสถาน
ศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
สมมติฐานของการวิจัย
ภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 25 สหวิ ท ยาเขต
นํ้ า พอง-กระนวน ผู วิ จั ย ได กํ า หนดขอบเขตในการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู และ
ผูบ ริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพองกระนวน จากสถานศึกษา 7 แหง ประกอบ ดวยครู จํานวน
301 คนและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 17 คน รวม
ทั้งหมด 318 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ครู และผูบ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต
นํ้าพอง – กระนวน จํานวน 175 คน โดยกําหนดกลุม
ตั ว อย า งจากการเที ย บตารางของเครจซี่ แ ละมอร แ กน
(Krejcie and Morgan. 1970, อ า งถึ ง ใน บุ ญ ชม
ศรีสะอาด, 2545) การไดมาของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใช
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)

2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูน าํ ทาง
วิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การบริ ห ารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพองกระนวน แบงเปนการศึกษาขอบเขตดานภาวะผูนําทาง
วิชาการและการศึกษาขอบเขตดานการบริหารการวิจัย
ดั้งนี้
2.1 ขอบเขตด า นภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการ
ประกอบดวย 6 ดาน คือ
1. การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
2. ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
3. ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน
4. ดานการนิเทศการศึกษา
5. การพัฒนาครู
6. ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
2.2 ขอบเขตด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ
สถานศึกษาประกอบดวย 10 ดาน ดังนี้
1. ดานการวางแผนงานดานวิชาการ
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถาน
ศึกษา
3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
4. ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนิน
การเทียบโอนผลการเรียน
5. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในสถานศึกษา
6. ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแี หลง
เรียนรู
7. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
8. ด า นการส ง เสริ ม ชุ ม ชนให มี ค วาม
เขมแข็งทางวิชาการ
9. ดานการพัฒนาและใชสอื่ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
10. ดานการนิเทศการศึกษา
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหระดับภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตนํา้ พอง-กระนวน
ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูน าํ ทางวิชาการ
ของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตนํ้าพอง-กระนวน ทั้ง 6
ดาน คือ คือ ดานวิสยั ทัศน เปาหมายและพันธกิจ ดานการ
บริหารจัดการหลักสูตร ดานการบริหารจัดการการเรียน
การสอน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาครูและ
ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู แสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลระดับภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตนํ้าพอง –
กระนวน ในภาพรวมและรายดาน

จากตารางที่ 1 ภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 สหวิทยาเขตนํา้ พอง-กระนวน มีภาวะผูน าํ ทางวิชาการ
อยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน โดยเรียง
ลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการบริหาร
จัดการหลักสูตร ดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรม
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และสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา
ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน ดานการพัฒนา
ครู และดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ มีคาเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด
2. การวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 25 สหวิ ท ยาเขต นํ้ า พองกระนวน
ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
ทัง้ 10 ดาน คือ คือ ดานการวางแผนดานวิชาการ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการ ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา แสดงผลการศึกษา
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และดานการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํา้ พอง-กระนวน ในภาพ
รวมและเปนรายดาน
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จากตารางที่ 2 การบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขตนํ้าพอง-กระนวน
โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายดานอยูใน
ระดับ “มาก” ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ตามลําดับ ดังนี้ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล ดาน
การพัฒนาและสงเสริมใหมแี หลงเรียนรู ดานการนิเทศการ
ศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา ดานการสงเสริมใหชมุ ชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ดานกับ
การบริหารงานงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน โดยการวิเคราะห
สถิติเชิงอางอิง หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s Product Moment Corelation (r) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวาง
กลุ ม ตั ว แปลภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการกั บ การบริ ห ารงาน
วิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพองกระนวน (n =175)

** p< .01

จากตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาทัง้ 6 ดานกับการ
บริหารงานงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สห
วิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน พบวา ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน โดย
รวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับ “คอนขางสูง”
(rxy = .761) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะ
ผูนําทางวิชาการดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรม
และสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ การเรียนรูก บั การบริหารงานวิชาการ
มีความสัมพันธกันในทางบวกสูงสุดอยูในระดับ “คอนขาง
สูง” (rxy = .808) รองลงมา คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา มีความ
สัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ ทางบวกอยูในระดับ
“ปานกลาง” (rxy = .685) และดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร มีความสัมพันธกนั ทางบวกในระดับ “ปานกลาง”
(rxy = .666) สวนดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ
มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในทางบวกน อ ยที่ สุ ด อยู ใ นระดั บ
“คอนขางตํ่า” (rxy = .444)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูบ ริหารสถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผูน าํ
ทางวิชาการดาน วิสยั ทัศน เปาหมายและพันธกิจ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพ ในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนา
สถานศึกษาเพือ่ เตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน
1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ควรใชภาวะผูนํา
ทางวิชาการในการสงเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
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1.3 ใชผลการวิจัยเปนขอมูลสวนหนึ่งในการ
ประกอบการพัฒนาดานภาวะผูนําทางวิชาการกับการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต นํ้าพองกระนวน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทํางานวิจยั เชิงพัฒนา เพือ่ หารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการ ที่สงเสริมคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
2.2 ควรพัฒนาตัวบงชีก้ ารปฏิบตั งิ านวิชาการ
ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของผู เรี ย นและการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
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