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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 2) ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ
4) ศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จ�ำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เท่ากับ.93 และ แบบสอบถามประสิทธิผล
ของสถานศึกษา เท่ากับ.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การถดถอยพหุคูณแบบมี
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เหลืออีก 1 ด้านอยู่ในระดับมาก
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 2 ด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เหลืออีก 2 ด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) =.961 4) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
1
2
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และด้านการกําหนดเป้าหมายและ
พันธกิจของสถานศึกษา ซึ่งเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)
Y´ = 0.906 + 0.170X3 + 0.366X4 + 0.151X2 + 0.119X1
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
Z´y = 0.163ZX3 + 0.435ZX4 + 0.183ZX2 + 0.145ZX1
คำ�สำ�คัญ:

ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ, ประสิทธิผลของสถานศึกษา, สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Abstract
This research aimed: 1) study the academic leadership of school administrators
under the Office of Secondary Educational Service Roi Et, 2) study effectiveness of school
under the Office of Secondary Educational Service Roi Et, 3) study The relationship
between the academic leadership of school administrators and the effectiveness of
schoolunder the Office of Secondary Educational Service Roi Et. and 4) study the
academic leadership of school administrators affecting the effectiveness of school
under the Office of Secondary Educational Service Roi Et. The research instrument used for
data collection was a five rating scales questionnaire with reliabilities of Cronbach’s alpha
coefficient were .930 and .91 The statistical techniques employed in data analysis were
percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient. Regression equations were created for predicting dependent variables through
Stepwise Multiple Regression analysis.
The research findings were as follows: 1) The academic leadership of school
administrators under the Office of Secondary Educational Service Roi Et was at the highest
level. When considering each aspect, it was found that 4 aspects at the highest level, the
remaining 1 aspect were at high level ; 2) The effectiveness of schools in under the Office
of Secondary Educational Service Roi Et was at the highest level. When considering each
aspect, it was found that 2 aspects at the highest level, the remaining 2 aspects were at high
level ; 3) The relationship of academic leadership of school administrators with effectiveness
of schools under the Office of Secondary Educational Service Roi Et, overall the
relationship was very positive at the.01 level of significance (r=.961) ; 4) Academic leadership
of school administrators affecting the effectiveness of schools under the Office of Secondary
Educational Service Roi Et in supervision of teaching and learning management, promoting
the academic climate, managing of curriculum and instruction, and defining the school goal
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and missions predicted the variance of school effectiveness. It could predict 56.90%.
The prediction equations could be written as follow:
The regressive equation in the form of raw score (Unstandardized Score)
Y´ = 0.906 + 0.170X3 + 0.366X4 + 0.151X2 + 0.119X1
The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score)
Z´y = 0.163ZX3 + 0.435ZX4 + 0.183ZX2 + 0.145ZX1
Keywords: Academic leadership, Effectiveness of school, The Secondary Educational
Service Area Office Roi Et

บทนำ�
การจัดการศึกษามีจดุ ประสงค์ตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เพือ่
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553: 3) ซึง่ ได้มกี ารจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา โดยเน้น
ให้เกิดเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ มีการกระจายอ�ำนาจสู่เขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ภาวะผูน้ ำ� เป็นปัจจัย
ที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จหรือความล้ม
เหลวขององค์การ เพราะมีผลกระทบต่อบุคลและ
ทรัพยากรภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ผู้น�ำที่มีการ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น�ำจะส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จ
ของงานที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการย่อมด�ำเนินการให้สถานศึกษา
มุ่งไปสู่คุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งไปสู่การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานวิชาการและมีภาวะ
ผู้น�ำทางวิชาการะดับสูง ย่อมส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพน�ำพาผู้เรียนไปสู่

เป้าหมาย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553: 15) ทั้งนี้ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารมีบทบาทส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้และการสอนในสถานศึกษาโดยตรง
สามารถโน้มน้าวจูงใจหรือชี้น�้ำให้บุคลากรใน
สถานศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้องเข้าใจและตระหนักในจุด
มุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
(Teddlie & Reynolds, 2000: 3)
จากการศึกษาพบว่าส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีสถานศึกษาใน
สังกัดจ�ำนวน 60 โรงเรียน เป็นสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาทั้งหมด มีรายงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติ (O-NET) โดยมีสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด�ำเนินการออก
ข้อสอบและจัดสอบทัว่ ประเทศ การสอบ (O-NET)
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เมือ่ เทียบ
กับปีการศึกษา 2562 มีผลคะแนนลดลงได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 0.72 วิชา และวิชา
วิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 0.12
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาภาวะผูน้ ำ� วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื่อน�ำ
ผลการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
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สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
4. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
2. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ด้านการกาํ หนดเป้าหมายและพันธกิจของสถาน
ศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด้าน
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และด้านการก�ำกับ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน อย่างน้อยหนึง่
ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ 1) การกําหนดเป้าหมายและพันธ
กิจของสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน 4) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และ
5) การก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จ�ำนวน 2,409 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จ�ำนวน 335 คน
ก� ำ หนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต าราง
(Krejcie & Morgan บุญชม ศรีสะอาด, 2556:
42–44) การได้มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่างผูว้ จิ ยั ท�ำการสุม่
แบบแบ่งชัน้ อย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียน
โดยการเทียบจ�ำนวนประชากรแต่ละขนาดกับ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มอย่างง่ายใช้การจับสลาก

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
เกีย่ วกับเพศ ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ในการท�ำงาน
และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีลกั ษณะเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
ตอนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ก�ำหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือเพือ่ ขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนมัธยมในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เป็น
กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูดว้ ยตนเอง
เพื่อชี้แจงรายละเอียดและความมุ่งหมายของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ�ำนวน 335 ชุด
และสามารถเก็บข้อมูลกลับคืนมาได้ 335 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100
3. น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน�ำไปประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลในล�ำดับต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ และ
ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยหาค่าเฉลีย่
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม
และรายด้าน		
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา โดยหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน		
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบมีขั้นตอน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบ ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 		
1.1 ด้านการกําหนดเป้าหมายและพันธกิจ
ของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน
3 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ และแผนพัฒนา
สถานศึกษา
1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 3 ข้อ ที่เหลือ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้ประชุมชีแ้ จงการน�ำหลักสูตร
ไปใช้ให้เกิดผลส�ำเร็จ
1.3 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 4 ข้อ ที่เหลือ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครูตามแผนที่ก�ำหนด 	
1.4 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 3 ข้อ ที่เหลืออยู่ใน
ระดับมาก ซึง่ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหาร
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สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
งานวิชาการในสถานศึกษา เช่น การแข่งขันทาง
วิชาการ		
1.5 ด้านการก�ำกับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน
2 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาน�ำผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของนักเรียนไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก�ำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า
2.1 ด้านการผลิตนักเรียนให้มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน
4 ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
2.2 ด้านการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวกอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 6 ข้อ
ทีเ่ หลืออยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือ นักเรียนรูจ้ กั พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
2.3 ด้านการปรับเปลีย่ นและพัฒนาสถาน
ศึกษาให้เข้ากับบริบทอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 4
ข้อ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2.4 ด้านการแก้ปญ
ั หาภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 4 ข้อ ที่เหลืออยู่ใน
ระดับมาก ซึง่ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาให้คาํ ปรึกษาและแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ด้านวิชาการกับคณะครูได้ 	
3. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูงมาก (r=0.961)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั ทาง
บวกในระดับปานกลางถึงสูง (r=0.454-0.655)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยของตัว
พยากรณ์ พบว่า สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise Multiple Regression) ตัวแปรที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าสมการ คือ X3, X4, X2 และ X1
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ.
170, .366, .151 และ.119 ตามล�ำดับ และมีค่า
สัมประสิทธิถ์ ดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ.163,
.435, .183 และ.145 ตามล�ำดับ โดยตัวแปรทั้ง
สีร่ ว่ มกันพยากรณ์ความแปรปรวนของประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 56.90 เขียนเป็น
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด โดยใช้คะแนนดิบ
Y´ = 0.906 + 0.170X3 + 0.366X4
+ 0.151X2 + 0.119X1
สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
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Z´y = 0.163ZX3 + 0.435ZX4 + 0.183ZX2
+ 0.145ZX1

อภิปรายผล
ผลการวิจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ส�ำคัญสามารถ
น�ำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นสถานศึกษา
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ โดยการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของครูตามแผนทีก่ ำ� หนด
ร่วมกับครูวางแผนการนิเทศภายในเพือ่ สร้างความ
เข้าใจ เข้าเยีย่ มห้องเรียน สังเกตการณ์สอน อย่างเป็น
กัลยาณมิตร และจัดให้มกี จิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
แก่ครูหลังการนิเทศ ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้อง
มีภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ พัฒนาสถาน
ศึกษาสูค่ วามมีประสิทธิผล โดยมีความสามารถใน
การน�ำความรู้ ทักษะตลอดจนเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานวิชาการ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกรรณิกา นาคค�ำ  (2557: 189)
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นพมาศ ไทยภักดี และคณะ (2560: 90-99) วิจยั
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของ
ผูร้ หิ ารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู
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ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค โดยภาพรวมมีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการนิเทศการสอน
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบ
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการผลิตนักเรียนให้มีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูง เป็นด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียน มีการจัดบรรยากาศและทรัพยากร
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษายัง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ
เชือ่ มัน่ ในตนเอง ส่งผลให้นกั เรียนประสบผลส�ำเร็จ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความส�ำคัญต่องาน
วิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี
สังฤทธิ์ (2561: 62) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้อำ� นาจความเชีย่ วชาญของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธิษตยา ภิระบัน (2561: 78) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล ปถคามินทร์ (2560: 87)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตอ�ำเภอ
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สนามชัยเขต สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ พงคนิตย์
(2560: 69) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกใน
ระดับสูงมาก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รองลงมา
คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด้านการกาํ หนด
เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา ตามล�ำดับ
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำสุด ได้แก่ ด้าน
การก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน จากผล
การวิจยั จะเห็นว่าการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน การกาํ หนดเป้าหมาย
และพันธกิจของสถานศึกษา และการก�ำกับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน ล้วนมีความสัมพันธ์ทาง
บวกต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของภัทรา พึง่ ไพฑูรย์ (2555: 89) ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นไปในทางบวก
อยู่ระดับค่อนข้างสูง และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของณัฐชนก ชัยศรี (2556: 96) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
จากตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร มีตัวแปรที่ทดสอบ
แล้วส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ�ำนวน 4 ตัวแปร
ตามล�ำดับ ได้แก่ ด้านการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และด้าน
การกําหนดเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา
จะเห็นได้วา่ ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ด้านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอน เป็นตัวแปรแรกทีเ่ ข้าสูส่ มการพยากรณ์ แสดง
ให้เห็นถึง ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องร่วมกับคณะครูในการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเ้ รียนให้
มีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของกันยารัตน์ ศรีเนตร (2559: 9)
และ Krung (1993: 430-443) ที่กล่าวว่า การ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน เป็นการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลด้านการจัดการเรียน
การสอนของครู ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ด้านวิชาการของสถานศึกษาและพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษามีบทบาทในการนิเทศการสอน โดยให้ถือว่า
เป็นวิธกี ารพัฒนาครูอย่างจริงจัง ซึง่ จะช่วยเพิม่ พูน
การเรียนรู้ของนักเรียนได้
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ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
เป็นตัวแปรที่สองที่เข้าสู่สมการพยากรณ์ แสดงให้
เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริหารสถาน
ศึกษาต้องร่วมกับคณะครูในการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้
เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการ
ควบคุมการใช้เวลาในการสอน การดูแลเอาใจใส่ครู
และนักเรียนอย่างใกล้ชดิ การจัดให้มสี งิ่ จูงใจให้กบั
ครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนา
และสร้างมาตรฐานทางวิชาการ และการจัดให้มสี งิ่
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของกันยารัตน์ ศรีเนตร (2559: 10) กล่าวว่า
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด
การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานทาง
วิชาการ และการจัดให้มสี งิ่ ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้
ภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เป็นตัวแปรที่สามที่เข้าสู่สมการพยากรณ์ แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องร่วมกับคณะครูในการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน โดยนําเอาแนวนโยบายการบริหาร
จัดการเรียนรูต้ ามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย จุดหมาย
หลักการ พฤติกรรมที่คาดหวัง คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และเนือ้ หาสาระทีต่ อ้ งเรียนไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาวางแผนสูก่ ารจัดการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีจติ สํานึกทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของศิรวิ รรณ คนดี (2556: 6) กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตรและการสอน กระบวนการที่ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็นสําคัญ มีการเตรียมการสอนตามหลักสูตร
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สอื่ การเรียนรูแ้ ละ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบหลักสูตร
ที่ได้ร่วมจัดทําไว้ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดจนการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Murphy (1990: 224-250) กล่าวว่า
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนการบริหารจัดการ
หลักสูตร ส่งเสริมคุณภาพการสอน เน้นวิธีการ
หลักที่เกี่ยวกับการสอนและการเรียน ทั้งนี้จะต้อง
มีหลักสูตรแกนกลางทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานชีวติ
และการปฏิบัติในสถานศึกษา
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ด้านการกําหนดเป้าหมายและพันธกิจของ
สถานศึกษา เป็นตัวแปรทีส่ ที่ เี่ ข้าสูส่ มการพยากรณ์
แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องร่วมกับคณะครูในการ
กําหนดเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาในการก�ำหนดเป้าหมาย
ร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วางแผนพัฒนา
ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ภารกิจหลักของสถานศึกษา อ�ำนวย
ความสะดวกในการพัฒนาสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผล
และพัฒนาให้การจัดการศึกษาบรรลุผล ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2553: 52)
กล่าวว่า การกาํ หนดเป้าหมายและพันธกิจของสถาน
ศึกษา เป็นความรับผิดชอบ โดยตรงของผู้เป็นครู
จะต้องทําให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาของตน การกํา
หนดทิศทางที่ดีควรครอบคลุมภารกิจอย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Weber (2002: 2)
กล่าวว่า การกําหนดเป้าหมายและพันธกิจของ
สถานศึกษา ของผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนในการ
อภิปรายแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจและ
ความคาดหวังของโรงเรียนเพือ่ นําไปสูก่ ารกําหนด
เป็นพันธกิจร่วมของสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะ

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนั้น
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมอบหมายให้ ค รู ไ ด้
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ รับผิดชอบงานตามความสนใจและความสามารถ
1. จากการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ เปิดโอกาสให้ครูได้ก�ำหนดเป้าหมาย พันธกิจและ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ วิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ ำ� ในการ
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริม จัดท�ำหลักสูตรและการสอนทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
บรรยากาศทางวิชาการมีค่าเฉลีย่ ต�่ำกว่าด้านอื่นๆ   แกนกลาง และผูบ้ ริหารก�ำหนดให้ครูประเมินผลการ
แต่กลับเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถาน เรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส�ำคัญ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สนับสนุน
1. ควรศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร
ควรจัดให้มกี จิ กรรมทีส่ ง่ เสริมบรรยากาศทางวิชาการ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถาน
ที่อาจส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา ศึกษาแต่ละแห่ง เพือ่ ผูร้ บั ผิดชอบสถานศึกษาแต่ละ
เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิด แห่งสามารถวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีภาวะผู้น�ำทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
2. ควรศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิผล
2. จากการวิจัยพบว่าประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสถานศึกษา เพือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะได้ทราบ
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด การปรับเปลี่ยนและพัฒนา ถึงปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สถานศึกษาให้เข้ากับบริบทมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าด้าน และสามารถพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
อื่นๆ  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับเปลี่ยน ของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาวิจยั เชิงณ
ุ ภาพเกีย่ วกับภาวะ
และพัฒนาสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพ ผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มา
แวดล้อมของสถานศึกษา
3. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร ใช้ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะได้ข้อค้นพบ
สถานศึกษา ด้านการนิเทศติดตามการจัดการเรียน ที่เจาะลึกในแต่ละองค์ประกอบมากยิ่งขึ้น และ
การสอน ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การกําหนดเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
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