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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ า
ต าบล สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา  และประสบการณ์
การท างาน  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ครู จ านวน  234  คน ซ่ึงไดม้าจากการก าหนดโควตา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ เป็น
แบบสอบถามมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  และปลายเปิด ผลการวจิยัพบวา่ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  ตามความคิดเห็นของครู พบวา่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to study and compare academic leadership of administrators’ outstanding  
sup-district schools under sisaket primary educational service  area office 3 by education level and 
working experience. The sample used in this research consisted of 234  teachers by quota sampling. 
The research tool included three kinds of questionnaire such as checklist, rating scale, and open 
ending. The finding of research was shown as follows : The  opinions  of teachers towards the 
academic leadership administrator’s of outstanding sup-district schools, the aspect and a highest level. 
The comparison of academic leadership administrator’s of  outstanding  sup-district  schools  in  the   
opinions  of  difference  education background’s  teachers were found  that:  when considering  in   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
*นักศึกษา หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ 
**อาจารย์กลุ่มวิชาพืน้ฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ 
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each aspect not different. The comparison of academic leadership administrator’s of  outstanding sup-
district  schools  in  the  opinions  of  difference  working  experience’s  teachers  were  found  that:  as  
a  whole,  were  not  different.  When  considering  in  each  aspect  were  found  that : the  supporting  
using  innovation  for  teachers  showed statistically significant difference at the level of  .05, while the 
rest showed no  difference.  
 
ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าทางวชิาการ  ผูบ้ริหาร โรงเรียนดีประจ าต าบล 
KeyWords: academic leadership ,administrators , outstanding  sup-district  schools   
 
บทน า 
 ความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจทุกประเทศ 
การพฒันาประเทศไทยในปัจจุบนัมีจุดมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และยกระดบัคุณภาพของคนส่วนใหญ่ใน
ประเทศให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและอยู่ดี กินดี มีสุข และสร้างค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจ าเป็นและ
ปรับเปล่ียนกระบวนการคิด ทศันคติ และกระบวนการท างานโดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน า
ทางให้เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจดัการประเทศแนวใหม่ท่ีมุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ และกา้วตามโลก
ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั และยดึแนวคิด คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  และให้ความส าคญัของการพฒันา ท่ีสมดุลทั้งดา้นตวั
คน สงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแกไ้ขปัญหาความยากจน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศไทยใหพ้น้จากวกิฤตพร้อมไปดว้ยการวางรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ขม้แข็งและ เร่งสร้างระบบการบริหาร
จดัการภายในท่ีดีใหเ้กิดข้ึนทุกระดบั ส าหรับแนวทางการพฒันาท่ีสามารถขบัเคล่ือนไดน้ั้น  ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือคน
ไทยทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งทัว่ถึงเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ (วรีชาติ, 2550) 
 โรงเรียนถือว่าเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาคุณภาพนักเรียน การพฒันาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาโรงเรียนในทอ้งถ่ินชนบทซ่ึง
นักเรียนส่วนใหญ่มกัด้อยโอกาสในการได้เขา้เรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ผลการด าเนินงานพฒันาการศึกษาของ
ประเทศไทยท่ีผ่านมาประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษา ขณะท่ีคุณภาพการศึกษา มีแนวโน้ม
ลดลง โดยมีโรงเรียนเฉพาะท่ีตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบเคียงได้กับค่า
คะแนนเฉล่ียของประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นเขตชนบทยงัดอ้ยคุณภาพ ทั้งผลการวิจยั พบว่า 
การทุ่มเทท างานจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพ่ือพฒันาเด็กดอ้ยโอกาสในทอ้งถ่ินชนบทจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(Economic Returns) ของประเทศอย่างยิ่งทั้ งยงัลดปัญหาสังคมและส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร
โดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552-2561) ได้ก าหนดหลกัการพฒันาการศึกษาทั้ งด้าน 
“คุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม” และก าหนดกรอบและสาระส าคญัของการศึกษา และเรียนรู้ท่ีตอ้งการปฎิรูปอยา่ง
เร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ (1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ (2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ (3) พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ (4) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนัก ในความส าคญัในการปฏิบติังานรองรับกรอบการพฒันาการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองดงักล่าว  และหลกัการการพฒันาดา้นคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม จึง
ก าหนดนโยบายโครงการ “โรงเรียนดีประจ าต าบล”  เพื่อด าเนินการพฒันา “โรงเรียนคุณภาพ” ในทอ้งถ่ินชนบทให้มี
ความพร้อมสามารถใหบ้ริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเอ้ือต่อการจดัปฐมวยัและการศึกษาพิเศษ ตลอดจนเป็นศูนย์
รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความเช่ือมัน่ ศรัทธา
และส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนดงักล่าว  น าไปสู่การลดค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง การสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ เพ่ือบริการและเช่ือมความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ภาพความส าเร็จของโรงเรียนดีประจ าต าบลท่ีวา่ “โรงเรียนน่าอยู ่ครู
ดี นกัเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบลมีบทบาทตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด และใช้ภาวะผูน้ าในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกบัทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อบริหาร จดัการศึกษาของโรงเรียนให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ของโรงเรียน และสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เพ่ือให้โรงเรียนดีประจ าต าบลมีการพฒันาสู่มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยพฒันาการบริหารจดัการศึกษา 5 เร่ือง คือ (1) โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  (2) โรงเรียนมี
ทีมงานในทุกระดบั (3) โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารจดัการและการตดัสินใจท่ีเหมาะสม (4) โรงเรียนมีการ
ประสานงานท่ีรวดเร็วเป็นระบบ (5) โรงเรียนมีวฒันธรรมยืดหยุน่ คิดนอกกรอบ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญั
อนัดบัแรกของความส าเร็จ การขบัเคล่ือนภารกิจ เพ่ือไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความเช่ือมัน่ในการ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงท่ีทา้ทายต่อภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการปฏิบติังานด้วยความ
มุ่งมัน่และเต็มความสามารถ ยึดหลกั  “ประสานพลงั สรรค์สร้างศรัทธา มุ่งวิชาการ” เพราะการบริหารงานวิชาการ 
นับว่าเป็นหัวใจหลกัของการบริหารงานโรงเรียน ดา้นงานอ่ืนๆเป็นงานสนับสนุน ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ า
ต าบล จ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ า เพราะโรงเรียนดีประจ าต าบลตอ้งไดรั้บการพฒันา ใหเ้ป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดย
ก าหนดคุณลกัษณะ หรือ ภาพลกัษณ์ ของโรงเรียน คือ ตอ้งเป็น “โรงเรียนคุณภาพ”  ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรียนมีความเขม้แขง็ทางวิชาการ และการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ไม่ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศใน 5 กลุ่มสาระหลกั ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม นักเรียนมีความเป็นเลิศ เช่น ดา้นดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลย ี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 งานวชิาการถือเป็นงานหลกัของการบริหารงานโรงเรียนดีประจ าต าบล ไม่วา่โรงเรียนนั้นจะมีขนาด บริบท 
รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรจากรัฐบาลท่ีแตกต่างกัน แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนันั่นคือการพฒันามาตรฐานและ
คุณภาพของโรงเรียน ซ่ึงจะพิจารณาไดจ้ากผลงานทางวชิาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงถือวา่
เป็นหวัใจหลกัของโรงเรียน และเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกระดบัของโรงเรียน โดยเฉพาะผูบ้ริหาร
โรงเรียน ต้องให้ความส าคัญกับภาวะผู ้น า เพ่ือความส าเร็จของหน่วยงานและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์                   
และวิธีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการขา้ราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาว่า บุคคลตอ้งได้รับการพฒันาให้มีทักษะ ความรู้ จริยธรรม วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมท่ี
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เหมาะสม ก่อนด ารงต าแห น่ งผู ้บ ริห ารโรงเรียน  เพ่ื อสามารถจัดการ เรียนการสอนอย่างมีประสิท ธิผล                                       
(มทันา, 2554 ) 
 ภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาต้องมีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิชาการ                      
ในสถานศึกษาให้ส าเร็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถท่ีจะบริหารงานวชิาการของโรงเรียนใหบ้รรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลโดยยึดหลกัการแนวคิดการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง              
โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมสถานศึกษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้จดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัให้มีดชันีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กช่วงชั้นท่ีระดบัเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา 
รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได้ทุกช่วงชั้นทั้ งระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550) 
 สภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในโรงเรียนดีประจ าต าบล ซ่ึงจะเป็นดชันีท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จใน
การจดัการศึกษา พบวา่ การทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
จ านวน 44 โรง ในปีการศึกษา 2557โดยเฉล่ียแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน 
จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันา ซ่ึงปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่าลง นัน่
คือการวางแผนการด าเนินการของงานวิชาการ และท่ีส าคญัผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะเฉพาะทางดา้น
การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ เพราะผูบ้ริหารใชภ้าวะผูน้ าในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกบัทุกภาคส่วน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือบริหาร จดัการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของโรงเรียนโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งโรงเรียนมีความเขม้แข็งทางวิชาการ และการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน             
อยูใ่นระดบัสูง ไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศใน 5 กลุ่มสาระหลกั  เพราะงานวิชาการนั้นเก่ียวขอ้งกบัทุกกิจกรรมท่ีอยู่
ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาในแต่ละโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาใหดี้ข้ึน  
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของครู
ต่อระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 โดยใชก้รอบแนวคิดภาวะผูน้ าทางวิชาการของไคเซอร์ ซ่ึงมี 7 องค์ประกอบคือ 1) ความรู้ความเขา้ใจ 
ปรัชญา ของหลกัสูตรต่างๆท่ีใชใ้นโรงเรียน 2) ความรู้ความเขา้ใจในวิธีการสอน 3) การสนบัสนุนให้ครูใชน้วตักรรม  
4) แบบอย่างท่ีดีในเชิงวิชาการ 5) การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 6) การส่งเสริม                  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 7) นิเทศและก ากับติดตาม  เน่ืองจากตอ้งการทราบภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 โดยรวม
เป็นอยา่งไร ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการพฒันาคุณภาพของผูบ้ริหาร
โรงเรียนดีประจ าต าบล  สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจในการพฒันาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ                     
ท่ีแทจ้ริง 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครู สงักดั\ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครู  

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 
ค าถามการวจิยั 
 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 แตกต่างกนั  
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี  เป็น ครู โรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 600 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นครูโรงเรียนดีประจ า
ต าบล สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 234 คน ซ่ึงไดจ้าก
ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน Krejcie & Morgan 1970 อา้งถึงใน  ประสิทธ์ิ ,  2555) 
แลว้ท าการสุ่มแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 1) สอบถามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม 2) สอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล 3) แบบสอบถามปลายเปิด 
ซ่ึงผ่านเกณฑทุ์กขอ้โดยมีค่าอ านาจจ าแนก t  ตั้งแต่  1.931 - 4.811 และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยใชส้ัมประ
สิทธ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงปรากฏวา่  แบบสอบถามทั้ งฉบบัมีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.987   
 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าเอฟ เม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี  .05   
 
ผลการวจิยั 
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
ตารางที ่1 การศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล โดยรวมและรายดา้น 

ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนดปีระจ าต าบล X  S.D. แปลผล 

1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในปรัชญา ของหลกัสูตรต่างๆท่ีใชใ้นโรงเรียน  4.25 0.62 มาก 

2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในวธีิการสอน 4.42 0.58 มาก 
3 ดา้นการสนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรม 4.03 0.58 มาก 
4 ดา้นแบบอยา่งท่ีดีในเชิงวชิาการ 4.28 0.56 มาก 
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5 ดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการของโรงเรียน 4.30 0.54 มาก 
6 ดา้นการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.39 0.54 มาก 
7 ดา้นนิเทศและก ากบัติดตาม 4.41 0.57 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.41 0.57 มาก 

 จากตาราง  1  พบว่า  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก                
(X =  4.41, S.D. = 0.57)  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจในวธีิการสอน (X =  4.42) รองลงมา  ไดแ้ก่  ดา้นนิเทศและการก ากบัติดตาม (X =  4.41)  ส่วนดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่  ดา้นการสนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรม (X =  4.03)   

 
ตารางที ่2  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของผูท่ี้มีวฒิุ 
                  การศึกษาต่างกนั โดยรวมและรายดา้น 

ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนด ี
ประจ าต าบล 

วุฒิการศึกษา t 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 

1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในปรัชญา ของหลกัสูตรต่างๆท่ี

ใชใ้นโรงเรียน  

 
4.27 

 
0.57 

 
4.23 

 
0.67 

 
0.44 

 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในวธีิการสอน 4.48 0.52 4.36 0.63 1.48 
3 ดา้นการสนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรม 4.05 0.57 4.02 0.60 0.36 
4 ดา้นแบบอยา่งท่ีดีในเชิงวชิาการ 4.30 0.54 4.26 0.57 0.66 
5 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็น เลิศทาง
วชิาการของโรงเรียน 

 
4.31 

 
0.53 

 
4.29 

 
0.55 

 
0.25 

6 ด้านการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

 
4.40 

 
0.54 

 
4.40 

 
0.55 

 
0.05 

7 ดา้นนิเทศและก ากบัติดตาม 4.41 0.54 4.40 0.60 0.27 
รวมเฉลีย่ 4.32 0.48 4.28 0.53 0.72 

  
 จากตาราง  2  พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครูท่ีมี
วฒิุการศึกษาต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั   
 
ตารางที ่ 3  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของผูท่ี้มี 
                   ประสบการณ์ท างานต่างกนั โดยรวมและรายดา้น 

ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนดปีระจ าต าบล df SS MS F 
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1.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจในปรัชญา ของหลกัสูตรต่างๆท่ีใชใ้น
โรงเรียน 

    

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.17 0.58 1.53 
ภายในกลุ่ม 231 87.85 0.38  

รวม 233 89.01   
ตารางที ่ 3  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของผูท่ี้มี 
                   ประสบการณ์ท างานต่างกนั โดยรวมและรายดา้น(ต่อ) 

ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนดปีระจ าต าบล df SS MS F 

2.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจในวธีิการสอน     
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.74 0.87 2.65 
ภายในกลุ่ม 231 75.93 0.33  

รวม 233 77.68   
3.  ดา้นการสนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรม     

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.47 0.76 2.19 
ภายในกลุ่ม 231 77.81 0.34  

รวม 233 79.29   
4.  ดา้นแบบอยา่งท่ีดีในเชิงวชิาการ     

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.63 0.32 1.02 
ภายในกลุ่ม 231 71.63 0.31  

รวม 233 72.26   
5.   ดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของ
โรงเรียน 

    

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.08 0.54 1.86 
ภายในกลุ่ม 231 67.11 0.29  

รวม 233 68.19   
6. ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็น
ส าคญั 

    

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.79 0.89 3.084* 
ภายในกลุ่ม 231 66.93 0.29  

รวม 233 68.71   
7. ดา้นนิเทศและก ากบัติดตาม     

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.22 0.61 1.88 
ภายในกลุ่ม 231 75.10 0.33  
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รวม 233 76.31   
          รวมทุกดา้น     
ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนดปีระจ าต าบล df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.26 0.63 2.52 
ภายในกลุ่ม 231 57.54 0.25  

รวม 233 58.80   
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 จากตาราง  3 พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครูท่ีมี
ประสบการณ์ท างานท่ีต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  ดา้นการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

ประสบการณ์การท างาน X  
ต า่กว่า 10 ปี 10 – 20 ปี 21 ปีขึน้ไป 

4.45 4.56 4.61 
ต ่ากวา่ 10 ปี 4.45 - 0.11 0.16* 
10 – 20 ปี 4.56 - - 0.05 
21 ปีข้ึนไป 4.61 - - - 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 

จากตาราง  4 พบวา่  ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  ตามความคิดเห็นของครูท่ี
มีประสบการณ์ต ่ากวา่ 10 ปี และ 21 ปีข้ึนไป มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่
แตกต่างกนั 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี  
 1. การศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  ตามความคิดเห็นของครู  โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความรู้
ความเข้าใจในวิธีการสอน รองลงมาคือ  ด้านนิเทศและก ากับติดตาม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด ได้แก่ ด้านการ
สนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรม 
 2. การเปรียบเทียบผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่าง  
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 3. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  ตามความคิดเห็นของครู                   
ท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
  งานวิจัย เร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สามารถอภิปรายผลประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
 1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ลว้นมีคุณลักษณะ                  
ภาวะผูน้ าท่ีมีครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีครูตอ้งการ ในการพฒันาคุณภาพการทางการศึกษาและองคก์รให้เจริญกา้วหน้า
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นความรู้ความเขา้ใจในวิธีการสอนซ่ึงเป็นดา้นท่ีครูเห็นวา่มีความจ าเป็นมากท่ีสุดนั้นส าหรับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งให้ความส าคญักบัภาวะผูน้ า เพ่ือความส าเร็จของหน่วยงานและ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาวา่ บุคคลตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะ ความรู้ จริยธรรม วิสัยทศัน์ บุคลิกภาพ 
ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมก่อนด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน เพ่ือสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิผล (มัทนา, 2554) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร  (2557) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการ ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบพบวา่ ทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือการก าหนดภารกิจของโรงเรียน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน และการจดัการดา้นการเรียนการสอนตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ค าอาน  (2550)  ไดศึ้กษาภาวะ
ผูน้ าวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตนครหลวงเวียงจนัทน์ พบวา่ อยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น และอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบั
มาก  ดา้นการใชว้สัดุและส่ือการสอน การจัดการห้องสมุด การนิเทศภายใน และการประชุมอบรมทางวิชาการอยูใ่น
ระดบัปานกลาง หรืออาจพิจารณารวมๆ ไดว้า่ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยตรง กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีภาวะผูน้ าอยูใ่นเกณฑม์าก  
  2.  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนกตามความคิดเห็นของครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั   
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า   ทุกด้านไม่แตกต่าง ทั้ งน้ีเน่ืองมาจาก โรงเรียนดีประจ าต าบลได้เกิดข้ึนในช่วงปี
พทุธศกัราช 2552 ซ่ึงเป็นเวลาไม่นาน ท าให้ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และการท่ีจะเป็น
โรงเรียนดีประจ าต าบลไดน้ั้นตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินมาแลว้ โดยเฉพาะผูบ้ริหารไดรั้บการเขา้ฝึกอบรมสม ่าเสมอ 
และมีการศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสม ่าเสมอ มีความมุ่งมัน่และทุ่มเท มีความยดืหยุน่ ในการท างาน
และมีการส่งเสริมให้มีการจดันิทรรศการเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรและองคก์าร 
และยงัตอ้งมีการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษามีความคาดหวงัและมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน รวมไปถึงตอ้งมีการ
พฒันาและการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการของโรงเรียน  
ท าใหค้รูท่ีอยูใ่นโรงเรียนดีประจ าต าบลมองผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบลมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ ดงันั้นภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนสนับสนุนการบริหารจดัการงานวิชาการในสถานศึกษาให้ส าเร็จ ผูบ้ริหาร

- 1615 -



  HMP14-10 

 
 

 
 

จะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถท่ีจะบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิผล
โดยยดึหลกัการแนวคิดการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสงัคมอยา่งแทจ้ริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชน
มีส่วนร่วม ส่งเสริมสถานศึกษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ส่งเสริมให้ชุมชนและ
สังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้จดัการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัให้มีดชันีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบ
คุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กช่วงชั้นท่ีระดบัเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพไดทุ้กช่วงชั้นทั้งระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2550 ) สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วีรชาติ  (2550) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการ
จดัใหมี้ส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้และดา้นการจดัให้มีส่ิงจูงใจให้กบัครู รองลงมาคือ ดา้นการประสานงานดา้นการใช้
หลกัสูตรส่วนความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
 3.  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครูท่ีมี
ประสบการณ์ท างานต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  การส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั ต่างก็มีบทบาทหนา้ท่ี ภาระงาน ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
และงานตามท่ีได้รับมอบหมายไม่แตกต่างกัน จึงท าให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี และ 21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนัดา้นการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั เพราะวา่ การมองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร อาจข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การท างาน มีมุมมองแตกต่างกนัออกไป
ดังนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบลตอ้งมีบทบาทตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด และใช้ภาวะผูน้ าในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกบัทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคญัอนัดับแรกของความส าเร็จ การ
ขับเคล่ือนภารกิจ เพ่ือไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์นั้ น ผูบ้ริหารต้องมีความเช่ือมั่นในการเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
เปล่ียนแปลงท่ีท้าทายต่อภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและเต็ม
ความสามารถ ยึดหลกั  “ประสานพลงั สรรคส์ร้างศรัทธา มุ่งวิชาการ” เพราะการบริหารงานวิชาการ นบัว่าเป็นหัวใจ
หลกัของการบริหารงานโรงเรียน ดา้นงานอ่ืนๆ เป็นงานสนบัสนุน ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล จ าเป็นตอ้งมี
ภาวะผูน้ า เพราะโรงเรียนดีประจ าต าบลต้องได้รับการพัฒนา ให้เป็นโรง เรียนคุณภาพของชุมชน โดยก าหนด
คุณลกัษณะ หรือ ภาพลกัษณ์ ของโรงเรียน คือ ตอ้งเป็น “โรงเรียนคุณภาพ”  ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรียนมีความเขม้แข็งทางวิชาการ และการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัสูง ไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศใน 5 กลุ่มสาระหลกั ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม นักเรียนมีความเป็นเลิศ เช่น ดา้นดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลย ี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงจิตร  (2556)  ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวชิาการ
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ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู และครูวิชาการ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นครูและครูวชิาการ เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูและครูวชิาการ จ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
  4.  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล   
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3 ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการนิเทศและ 
ติดตามผล การจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การบริหารทางวชิาการ ผูบ้ริหารทุกคน จ าเป็น 
ตอ้งการออกนิเทศและติดตามผลการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร เพราะถา้ผูบ้ริหารไดอ้อกนิเทศ 
และติดตามผลดว้ยตนเองจะท าใหผู้บ้ริหารไดรั้บรู้ตามความเป็นจริงสามารถแกไ้ขปัญหาได ้และจะท าให ้โรงเรียนไปสู่ 
การบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งมีความเช่ือมัน่ในการเป็น จุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงท่ี  
ทา้ทายต่อภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่และเตม็ความสามารถยดึหลกั  
ประสาน พลงั สรรคส์ร้างศรัทธา มุ่งวชิาการ เพราะ การบริหารงานวชิาการ นบัวา่เป็นหวัใจหลกัของการบริหารงาน 
โรงเรียนดา้นงานอ่ืนๆเป็นงานสนบัสนุน ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนดีประจ าต าบลจ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จไดโ้ดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ  ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธ์ุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท ์                       
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  อาจารย์ ดร.กิติวชัร  ถ้วยงาม ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  และคณะดร.กระพัน ศรีงาน   
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา  แนะน า  ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ตั้งแต่ตน้จนส าเร็จเรียบร้อย  
และขอขอบพระคุณบณัฑิตวทิยาลยัท่ีไดอ้  านวยความสะดวกในการประสานงานจดัท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 5  ท่าน  คือ  นายสมพงษ ์ทองมา ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นข้ีนาค  นายสม
เดช หาดค า ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นข้ีนาค นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ฝ่ายวดัและประเมินผล ดร.
คมัภีรพจน์ สายเพช็ร ศึกษานิเทศก์ฝ่ายวดัและประเมินผล นางปราใส ตน้แยม้แกว้ ศึกษานิเทศก์ฝ่ายวดัและประเมินผล  
ท่ีกรุณาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ขอขอบพระคุณ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  
3 ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์แจง้ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและครู ไดต้อบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ  นายพลอย  เทพสีดา  นางบุญเหลือ  เทพสีดา พร้อมดว้ยญาติพี่นอ้ง และคณะครูโรงเรียน
บา้นข้ีนาค  ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ  สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหโ้ดยตลอด  
 ประโยชน์และคุณค่าท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา  พระคุณบิดา  มารดา  
บูรพาจารย ์ คณาจารย ์ และผูมี้พระคุณทุกท่านในการเก้ือกลู  และใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุน 
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