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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3 2) ศึกษาบรรยากาศองค์การในโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารกบับรรยากาศองค์การในโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษากาฬสินธุ ์เขต 3 และ 4) ศกึษาภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ�านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบสอบถามภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา เท่ากบั.97 และ แบบสอบถามบรรยากาศ
องค์ในโรงเรียน เท่ากับ.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  คือ  การถดถอยพหุคูณแบบ 
มีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) บรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารกบับรรยากาศองค์การในโรงเรยีน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ
ที่สูงมาก  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ (r)=.867  4) ภาวะผู้น�า
ทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการก�ากับตดิตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
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ด้านการก�าหนดเป้าหมายและพนัธกจิของโรงเรยีน ด้านการนเิทศการศกึษา ด้านการบรหิารหลกัสตูรและ
การสอน และด้านการวัดและประเมินผล  ซึ่งเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)

Y´ = 0.782 + 0.348X
6
 + 0.139X

1
 + 0.123X

4
 + 0.107X

2
 + 0.091X

5

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)

Z´y = 0.444ZX
6
 + 0.170ZX

1
 + 0.162ZX

4
 + 0.123ZX

2
 + 0.108ZX

5

คำ�สำ�คัญ:  ภาวะผู้น�าทางวิชาการ,  บรรยากาศองค์การในโรงเรียน,  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

Abstract

The purposes of  this  research were  to: 1)  study academic  leadership of  school  
administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3, 2) study schools 
climate under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3, 3) study the relationship 
between academic leadership of school administrators and schools climate under Kalasin 
Primary Educational Service Area Office 3 and 4) study administrators academic leadership  
affecting  schools  climate  under  Kalasin  Primary  Educational  Service  Area Office  3.  The  
samples were 320 school administrators and teachers in Kalasin Primary Educational Service 
Area, divided into 22 school administrators and 298 teachers. The research instrument used 
for data collection was a five rating scales questionnaire with reliabilities of Cronbach’s alpha 
coefficient were 0.97 and 0.85. The statistical techniques employed in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
Regression equations were created  for predicting dependent variables  through Stepwise 
Multiple Regression analysis.

The research findings were as follows: 

1. Academic leadership of school administrators under Kalasin Primary Educational 
Service Area Office 3 in overall in overall and each aspect were at a high level.

2. Schools climate of schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office 
3 in overall in overall and each aspect were at a high level.

3. The  relationship of academic  leadership of school administrators with Schools 
climate  of  schools  under Kalasin  Primary  Educational  Service Area Office 3,  overall  the  
relationship was very positive (r

xy
 =.867**) at the .01 level of significance. 

4. Academic leadership of school administrators affecting schools climate of schools 
under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 consisted of 5 aspects: monitoring 
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บทนำา

โลกปัจจบุนัถกูห้อมล้อมด้วยองค์การขนาด
ใหญ่จ�านวนมาก ชวิีตมนษุย์ต้องผกูพันกบัองค์การ
และท�างานร่วมกบัองค์การ มนษุย์จงึไม่สามารถหลกี
หนีจากการมีสัมพันธ์กับองค์การไปได้  (Robbins 
and Judge, 2012: 34-35) บรรยากาศองค์การ
เป็นตัวแปรส�าคัญในการศึกษาองค์การของมนุษย ์
บรรยากาศทีพ่งึประสงค์ย่อมส่งผลท่ีดีต่อการท�างาน
ของบคุลากรและน�ามาซ่ึงความส�าเรจ็ในการบรรลุ
เป้าหมายองค์การ (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2547: 
95)  สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
มหีน้าทีส่ร้างและพฒันานักเรยีนให้เป็นบคุคลแห่ง
การเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ สถาน
ศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุง  และพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ความส�าเรจ็ในการพฒันาการ
ศึกษานั้น  บุคคลที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง  นั่นคือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะน�าพาสถานศึกษาบรรลุ
ความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัทฤษฎภีาวะ
ผู้น�า  รู้วิธีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบรรยากาศ
ขององค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ออนไลน์) 

สถานศกึษาในสงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) 
ปีการศกึษา 2562 ยงัต�า่กว่าคะแนนเฉลีย่ในระดบั
ประเทศ  ซึ่งพบว่า  คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50 
สะท้อนให้เหน็ว่า การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ในระดับประถมศึกษาของส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
ยงัคงไม่ประสบความส�าเรจ็ แสดงให้เหน็ว่าคณุภาพ
ทางการศึกษาอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง  (นาวา  
สุขรมย์, 2550: 3) ปัญหาด้านการเรียนการสอน 
พบว่า ครูบางคนสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก และ
ครบูางคนยงัขาดประสบการณ์ในการผลติการใช้สือ่
เพ่ือการเรียนการสอน  ครูส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  (ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3, 
2562) อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสาเหตุของการยื่น
ค�าร้องขอย้ายของข้าราชครจู�านวนหน่ึงทีไ่ด้ยืน่เรือ่ง
ขอย้าย เหตผุลหนึง่เนือ่งมาจากบรรยากาศในสถาน
ศกึษาทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาขาดความกระตอืรอืร้น
ที่จะพัฒนาคน พัฒนางาน  มอบหมายงานให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ 

student progress (X
6
), setting goals and missions for schools (X

1
), education supervision 

(X
4
), curriculum and teaching administration (X

2
), and measurement and evaluation (X

5
). The 

five variables predicted the variance of Schools climate of schools under Kalasin Primary 
Educational Service Area Office 3. It could predict 87.10% at the.05 level of significance. 
The prediction equations could be written as follow: 

The regressive equation in the form of raw score (Unstandardized Score) 

Y´ = 0.782 + 0.348X
6
 + 0.139X

1
 + 0.123X

4
 + 0.107X

2
 + 0.091X

5

The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score)

Z´y = 0.444ZX
6
 + 0.170ZX

1
 + 0.162ZX

4
 + 0.123ZX

2
 + 0.108ZX

5

Keywords:  Academic  leadership,  Schools  climate  of  schools,  Under  Kalasin  Primary  
Educational Service Area Office 3
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ขาดการติดตาม  ก�ากับดูแลการจัดการเรียนการ
สอนของครู  ท�าให้ส่งผลต่องานด้านวิชาการและ
ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลง 
ส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ี  ล้วนเป็นผลจากการขาดภาวะ
ผูน้�าทางวชิาการของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อบรรยากาศ
ในการท�างานในสถานศึกษา  เพราะบรรยากาศ
องค์การมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท�างานของ
คนในองค์การ  บรรยากาศโรงเรียนในเชิงบวกนั้น 
มส่ีวนช่วยให้ปัญหาด้านพฤตกิรรมของนกัเรยีนลด
ลง สามารถสร้างประสบการณ์ความส�าเร็จในทาง
วิชาการได้ (Haynes and Corner, 1993) 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศกึษาจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อคณุภาพการสอน
ของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 2) ด้วยเหตุนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น�าในสถานศึกษา
จะต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการเปลีย่นแปลง 
โดยเฉพาะภาวะผู้น�าทางวิชาการจะต้องให้ความ
ส�าคัญต่อการส่งเสริมวิชาการ  ส่งเสริมพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (นาวา สุขรมย์, 2550: 3)

จากเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าว  
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้�าทางวชิาการของ
ผูบ้รหิารสถานศึกษาทีผ่ลต่อบรรยากาศองค์การใน
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 เพือ่เป็นแนวทางและข้อมลู 
ในการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีส่่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรยีน
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการขององค์การต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

2. เพือ่ศกึษาบรรยากาศองค์การในโรงเรยีน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�า
ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบับรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

4.  เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผู้บรหิารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สมมติฐานการวิจัย

1.  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบับรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

2.  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา  ด้านการก�าหนดเป้าหมายและ 
พนัธกจิของโรงเรยีน ด้านการบรหิารหลกัสตูรและ
การสอน  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ด้านการ
นิเทศการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านการก�ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
อย่างน้อย  1  ด้าน  ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ 
ในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครู  สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  จ�านวน 
2,303 คน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3, 2562: 3)
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กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 จ�านวน 320 คน 
ก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  
(Krejcie & Morgan  บุญชม  ศรีสะอาด, 
2556:  42–44) 

เครือ่งมอืท่ีใชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
เกีย่วกบัเพศ ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างาน 
และขนาดของสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่  2  ค�าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทาง
วชิาการของผู้บริหารสถานศกึษามลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

ตอนที ่3 ค�าถามเกีย่วกบับรรยากาศองค์การ
ในโรงเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ก�าหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวม 
ข้อมลูตามระเบยีบข้ันตอนของทางบณัฑิตวทิยาลยั 
โดยการแจกและเกบ็แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง 
ได้รับแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์  จ�านวน  320 
ฉบับ คดิเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทัง้หมด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

มกีารใช้สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลูในการ
วิจัย ดังนี้ 

1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

2. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้�าทางวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวม 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1  ค่าเฉลี่ย  ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  โดยรวม 
และรายด้าน

ภ�วะผู้นำ�ท�งวิช�ก�รของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� S.D. ระดับภ�วะผู้นำ� ลำ�ดับ

1 ด้านการก�าหนดเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน 4.32 0.51 มาก 4

2 ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน 4.36 0.48 มาก 2

3 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.43 0.48 มาก 1

4 ด้านการนิเทศการศึกษา 4.29 0.55 มาก 5

5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.33 0.50 มาก 3

6 ด้านการก�ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 4.27 0.53 มาก 6

โดยรวม 4.33 0.43 ม�ก
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จากตาราง 1 พบว่าภาวะผูน้�าทางวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ 
ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน  และด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือด้านการก�ากับติดตามความ
ก้าวหน้าของนักเรียน

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็เกีย่ว
กับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
โดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2  ค่าเฉลี่ย  ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน

บรรย�ก�ศองค์ก�รในสถ�นศึกษ� S.D. ระดับบรรย�ก�ศองค์ก�ร ลำ�ดับ

1 ด้านโครงสร้างองค์การ 4.38 0.49 มาก 3

2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.44 0.52 มาก 1

3 ด้านขวัญและก�าลังใจ 3.99 0.49 มาก 5

4 ด้านการยอมรับนับถือ 4.10 0.49 มาก 4

5 ด้านความเสี่ยง 4.39 0.49 มาก 2

โดยรวม 4.26 0.42 ม�ก

จากตาราง 2 พบว่าบรรยากาศองค์การใน
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมาก
ทกุด้าน โดยด้านมาตรฐานการปฏิบัตงิานเป็นด้าน 
ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอื ด้านความเสีย่งส่วน

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ด้านขวัญและก�าลังใจ

3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบับรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ต�ร�ง 3  ผลวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบับรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

Y
ระดับคว�ม
สัมพันธ์

X
1

1 - - - - - .728** สูง

X
2

.691** 1 - - - - .737** สูง

X
3

.649** .620** 1 - - - .684** สูง

X
4

.626** .642** .652** 1 - - .726** สูง

X
5

.673** .700** .690** .739** 1 - .741** สูง



183วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	13	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2565

จากตาราง 3 พบว่าภาวะผูน้�าทางวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบับรรยากาศองค์การใน
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวก
ในระดับที่สูงมาก  (r

xy
=.867**)  อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

4.  วิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผู้บรหิารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression)

ต�ร�ง 3  ผลวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบับรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (ต่อ)

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

Y
ระดับคว�ม
สัมพันธ์

X
6

.675** .715** .647** .675** .706** 1 .832** สูงมาก

X .867** สูงมาก

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ต�ร�ง 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน  เพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

โมเดล ตัวแปรพย�กรณ์ R R2 F P

1 X 6
.832 .692 714.054 0.000

2 X 6 , X1
  .862 .743 458.078 0.000

3 X 6 , X1
, X

4
.877 .769 350.418 0.000

4 X 6 , X1
, X

4, 
X

2
.882 .777 274.699 0.000

5 X 6 , X1
, X

4, 
X

2, 
X

5
.884 .781 223.993 0.000

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 4 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ
ผู้บริหารของสถานศึกษา  ด้านการก�ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน (X

6
) ด้านการก�าหนด

เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน (X
1
) ด้านการ

นเิทศการศกึษา (X
4
) ด้านการบรหิารหลกัสตูรและ

การสอน  (X
2
)  ด้านการวัดและประเมินผล  (X

5
)  

ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน  สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์
เขต  3  โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบ
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ 

Y´ = 0.782 + 0.348X
6
 + 0.139X

1
 + 

0.123X
4
 + 0.107X

2
 + 0.091X

5
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z´y  =  0.444ZX
6
  +  0.170ZX

1
  + 

0.162ZX
4
 + 0.123ZX

2
 + 0.108ZX

5

อภิปรายผล

จากการวิจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการของ
ผู้บริหารของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 ผู้วิจัยได้พบ 
ข้อประเด็นที่น่าสนใจและควรน�ามาอภิปราย 
และน�าเสนอดังต่อไปนี้

1.  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  โดยรวมและ 
รายด้าน อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะด้านการพฒันา
แหล่งเรยีนรู ้เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมา
คือ ด้านการบรหิารหลกัสตูรและการสอน ท้ังนีอ้าจ
เป็นเพราะว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งเสรมิให้ครแูละ
นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอน  และมีการสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ท้ังใน
และนอกห้องเรียน  และผู้บริหารได้ใช้ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มาด�าเนินการจัดท�า
หลักสูตรสถานศึกษา  ได้ตามหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาการ มีการติดตามผลการใช้หลกัสตูร 
ดแูลคุณภาพการจดัท�าหลกัสตูรทีท่นัสมยัอยูเ่สมอ 
และน�าวิธีการต่างๆ  มาใช้ในการบริหารจัดการ
โรงเรียน  กระตุ้นให้ครูปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม
การสอน  และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้การท�างาน
ในองค์กรกับคณะครูบุคลากรมีประสิทธิภาพท่ีดี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล  
เทินสะเกษ และยุวธิดา ชาปัญญา (2563: 199-

207)  ได้ศึกษาเรื่อง  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครู  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน 
ระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สกุญัญา 
ราชชุยแสน  และธันยาภรณ์  นวลสิงห์  (2562: 
473-485) ได้ศึกษาเรือ่งภาวะผูน้�าทางวชิาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  พบว่า 
ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  มาโนช  เฮงยศมาก  และอาคม 
อึ่งพวง (2559: 112-118) ได้ศึกษา ภาวะผู้น�า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์  
พบว่า  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารของ
โรงเรียนเอกชน  ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล�าดับตาม 
ค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุด  ดังนี้  ด้านการจัดให้มีสิ่ง 
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  ด้านการ
ส่งเสริม  การท�างานเป็นทีม  ด้านการนิเทศและ
ประเมนิผลด้านการสอน ด้านการประสานงานการ
น�าหลกัหลกัสตูรไปใช้ ด้านการสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ด้านการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาวิชาชีพครู  ด้านการก�าหนดเป้าหมาย
โรงเรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันเผด็จ  
มชียั (2554: 94) ได้ศกึษา ภาวะผูน้�าทางวชิาการ
ท่ีส่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนสงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้น�าทางวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล�าดับจากมาก
ไปหาน้อย  ตามล�าดับดังน้ี  คือ  ด้านการบริหาร
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จัดการหลักสูตร  ด้านการบริหารจัดการเรียน 
การสอน ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและวฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  และด้านการ
นิเทศการศึกษา ตามล�าดับ 

2.  บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มากทกุด้าน โดยเฉพาะด้านมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ด้านความ
เสีย่ง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมกีระบวนการ
ด�าเนนิงานทีม่คีวามส�าคญัและความชดัเจนในการ
ปฏบิตังิานตามก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนนิ
งาน มีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ในการท�างาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งาน  และปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ไม่เพียงแค่นั้น ผู้บริหารยังด�าเนินงานของ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโอกาส
ที่จะเกิดความผิดพลาดในงาน ได้แก่ การป้องกัน
ความเสี่ยง การตัดสินใจ การประชุมปรึกษาหารือ 
และการกล้าเผชิญความเสี่ยง  ได้เป็นอย่างด ี 
ส่งผลให้การท�างานประสบผลส�าเร็จท�าให้งาน 
มคีณุภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  กมลกาญจน์  อรุณรัตน์  และ 
ธันยาภรณ์  นวลสิงห์  (2563:  18-26)  ได้ศึกษา
เรือ่งบรรยากาศองค์การทีส่่งผลต่อชมุชนการเรยีน
รู้ทางวชิาชพีของครใูนสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2 
พบว่าบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา  สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้าน
ค่านิยมและพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา
คือด้านโครงสร้างองค์การ และด้านมาตรฐานการ
ปฏบัิตงิาน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อุไรวรรณ บุญธรรมมา และประหยัด ภูมิโคกรักษ์  
(2559) ได้ศกึษาเรือ่ง แนวทางการส่งเสรมิบรรยากาศ

องค์การและความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 พบว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรยีนสงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  บรรยากาศองค์การด้านการก้าวหน้าทาง
วิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา  ได้แก่  ด้านการยอมรับนับถือและด้าน
การเอื้ออาทรต่อกัน 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การใน
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวก
ในระดบัทีส่งูมาก ( r =.867) อย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ  .01 โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์ทาง
บวกในระดับสูง  โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับ
สูงสุด  คือ  ด้านการก�ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนกัเรยีน รองลงมาคอื ด้านการวดัและประเมนิ
ผล ด้านการบรหิารหลกัสตูรและการสอน ด้านการ
ก�าหนดเป้าหมายและพนัธกจิของโรงเรยีน ด้านการ
นิเทศการศึกษา  และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ตามล�าดับ  จากผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จทางด้านการ
จัดการศึกษาน้ัน  มีองค์ประกอบส�าคัญของความ
ส�าเร็จในอันดับต้นๆ  นั้นคือ  ผู้บริหารโรงเรียน
ก�าหนดแนวทางตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
นักเรยีนตามจดุมุ่งหมายตามทีก่�าหนดไว้ โดยตดิตาม 
ตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนอย่างต่อ
เน่ือง มคีวบคุมก�ากบันิเทศ และน�าผลการประเมนิ
ไปใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ละอองดาว  ปะโพธิง 
(2554: 81-82) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบั
พฤตกิรรมการสอนทีม่ปีระสทิธผิลของครใูนสถาน
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดเลย  พบว่า  ความ
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สมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษากบั พฤตกิรรมการสอนทีม่ปีระสทิธผิล
ของครใูนสถานศกึษาสงักดัส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดเลย พบว่าอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง  และมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน  สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์
เขต 3 จากตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร มีตัวแปรที่
ทดสอบแล้วส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรยีน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  จ�านวน  5 
ตัวแปร  ตามล�าดับ  ได้แก่  ด้านการก�ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน  ด้านการก�าหนด 
เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน ด้านการนิเทศ
การศึกษา  ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน 
และด้านการวัดและประเมนิผล จะเหน็ได้ว่าตวัแปร
เหล่านี้จะมีส่วนส�าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
การการก�าหนดเป้าหมายและพนัธกจิของโรงเรยีน 
เพ่ือใช้ทศิทางการพฒันาโรงเรยีน ร่วมทัง้นเิทศตดิตาม
และวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ กระตุ้น
ให้ครูปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอน  และการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง
สม�่าเสมอ  อีกด้านที่ส�าคัญคือการก�ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนตามจุดมุ่งหมายตาม
ที่ก�าหนดไว้  ต้องติดตามตรวจสอบประเมินความ
ก้าวหน้าผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ก�าหนดปฏิทินการ
วดัผล ตดิตาม ก�ากบันเิทศ และน�าผลการประเมนิ
ไปใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดเป้าหมายของโรงเรยีน
เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนและพฒันาคณุภาพ
นักเรยีน การรวบรวมการสรปุและรายงานข้อมลูด้าน
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและรายงานต่อผู้ปกครอง  
โดยส่ิงเหล่านี้นั้นจะท�าให้การบริหารงานใน 
สถานศึกษาเกิดประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้อง

กับสอดคล้องกับแนวคิดของ  David  &  Thomas 
(1989: 74) กล่าวว่า การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียนมีแนวทางดังนี้  คือ  1)  ให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการท�างานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ก�ากบัดูแลการเรยีนของนักเรยีนผ่านการสังเกต 
อย่างไม่เป็นทางการและการสัมผัสโดยตรง  
3) การพัฒนาและใช้วิธีการง่ายๆ จากการท�างาน
ประจ�าในการรวบรวม  การสรุปและการรายงาน
ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีลักษณะ 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของการเรียนรู้  
4)  การส�ารวจนักเรียนที่เรียนอ่อนรายบุคคล 
และเป็นกลุ่มโดยดูจากข้อมูลคะแนนในห้องเรียน
รู้รวมท้ังระดับผลการเรียน  เพ่ือช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเรียนโดยใช้เวลานอกเหนือ
ไปจากการเรยีนในห้องเรยีน 5) ใช้ผลทีไ่ด้จากการ
ประเมินความต้องการของคณะครูในการประเมิน
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูและ  6)  ให้ 
ผู้ปกครองตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน
ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. จากการวจิยัพบว่าภาวะผู้น�าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการก�ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ต�า่กว่าด้านอืน่ๆ ดังนัน้ ผูบ้ริหารควรก�าหนดแนวทาง
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนตาม 
จดุมุง่หมายตามทีก่�าหนดไว้ใช้ชดัเจนยิง่ข้ึน ตดิตาม
ตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนอย่าง 
ต่อเนือ่ง ก�าหนดปฏทินิการวดัผล การดแูลควบคมุ 
ก�ากบันเิทศ และน�าผลการประเมนิไปใช้เป็นข้อมลู
ในการก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพนกัเรียนต่อไป

2. จากการวจิยัพบว่า บรรยากาศองค์การ 
ในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ด้านขวญัและก�าลงัใจ  
มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่นๆ  ดังนั้น  ผู้บริหารควร
ให้ความใส่ใจบุคลากรในสถานศึกษา  ส่งเสริมให้
บุคคลากรมีก�าลังใจและมีความกระตือรือร้นใน
การท�างาน  ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านสังคม  และชื่นชมในเวลาที่ประสบความ
ส�าเร็จในการปฏิบัติงาน  จะท�าให้งานท�างานนั้น 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.  จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการก�ากับ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน  ที่ส่งผลต่อ
บรรยากาศองค์การในโรงเรียน  สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญ
การก�ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อ
เป็นการก�าหนดจุดมุ่งหมายตามที่ก�าหนดไว้  และ
มีการติดตามตรวจสอบประเมินความก้าวหน้า 
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  และมีการรวบรวมการสรุป
และรายงานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และรายงาน 
ต่อผู้ปกครอง เพื่อเกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีใ่ห้ได้คณุภาพ ส่งผลท�าให้การบรหิารงาน
ในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.  จากการวิจัย  พบว่า  องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารด้านการ
พฒันาแหล่งเรียนรู ้ไม่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  แสดงให้เห็นว่า  
ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษาควรพฒันาแหล่งเรยีนรู้

ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอโดยค�านึง
ถึงการสร้างบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่เอื้อ
ต่อบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการวิจยัครัง้น้ีเกบ็ข้อมลูเฉพาะสถาน
ศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  เท่านั้น  ในครั้งต่อไปควร
เก็บข้อมูลของสถานศึกษา  สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาอืน่ๆ เพือ่ให้ได้ผลการวจิยัทีม่คีวาม
ครอบคลุมสถานศึกษาให้มากที่สุด 

2.  งานวิจัยนี้ก�าหนดตัวแปรตามแนวคิด
ที่ก�าหนดไว้เท่านั้น จึงควรมีการวิจัยโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีอื่น  ซ่ึงอาจมีตัวแปรท่ีแตกต่างไปเพ่ือจะได้
ข้อมลูในมติิอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผูน้�าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ 
ในโรงเรียนอย่างรอบด้าน

3.  ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ  ไม่
เพียงแค่ตัวแปรด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผูบ้รหิารสถานศึกษาเท่านัน้ ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้สารสนเทศ
เกี่ยวกับตัวแปรที่มีบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ
โรงเรียนต่อไป

4. งานวจิยันี ้พบว่าการก�ากบัตดิตามความ
ก้าวหน้าของนักเรียนส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรยีนมากทีส่ดุ จงึควรศกึษาเชงิลกึ ว่าเหตใุด
การก�ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนจึง 
ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
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