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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) วิเคราะห์ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหาร 
สถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนของรัฐ 
สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 จ�านวน 306 คน โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่าง
แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอ�าเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สร้างข้ึน 
โดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน
 ผลการวิจัยพบว่า
 1.  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน
เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การวางแผน การจัดการ และ
การนิเทศ
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมาก 
ไปน้อย ดังนี้ ด้านครู ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผู้บริหาร 
 3.  ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศ 
ทางวิชาการ การจัดการ และการวางแผนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสามารถ
ร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 82.60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of administrators’ academic leadership; 

2) identify the level of school effectiveness; and 3) analyze administrators’ academic 

leadership affecting school effectiveness. The research sample, derived by proportional 

stratified random sampling distributed by district, was 306 teachers of public schools 

under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was 

a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.  

 The findings of this research were as follows:

 1.  Overall and in specific aspects, the administrators’ academic leadership was at 

a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: academic 

climate promotion, planning, management, and supervision.

 2.  Overall and in specific aspects, the school effectiveness was at a high level. 

These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: teachers, learning 

process, administration process and administrators. 

 3.  The administrators’ academic leadership in the aspects of academic climate 

promotion, management, and planning together predicted the school effectiveness at the 

percentage of 82.60 with statistical significance at .01. 

Keywords: educational administrator, academic leadership, school effectiveness, primary  

  education

บทน�า

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  

(globalization) มุ ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู ้ตลอดชีพอย่างมีคุณภาพตามการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู ้

ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ บุคคลท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงท่ีจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องเป็นผู้ด�าเนินการบริหารงานด้านต่าง ๆ และเป็นผู้น�า
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นโยบายมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือท�าหน้าท่ีจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนบริหารสถานศึกษาให้มี

ความเจริญก้าวหน้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552-2561) มีสาระส�าคัญในเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา และเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ 

โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ

แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) สาระส�าคัญที่เก่ียวข้องกับการก�าหนดทิศทาง 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 11 เป็นการสร้างภูมคิุม้กัน 

ในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน โดยน�าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ

มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมท้ังเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐาน 

การพัฒนาประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 7)

 ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู ้น�าถือเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญต่อความส�าเร็จของ 

การปฏิบัติงานของโรงเรียน เนื่องจากจะท�าให้ผู ้ร ่วมปฏิบัติงานท้ังในและนอกโรงเรียนเชื่อมั่น  

ศรัทธา รวมพลังให้เกิดการร่วมมือร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสานความสะดวกในการดูแล  

ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

ในการบรหิารจงึจ�าเป็นอย่างย่ิงทีผู่บ้รหิารจะต้องมภีาวะผู้น�า ดงัท่ี สัมมา รธนิธย์ (2556: 249) กล่าวว่า 

ภาวะผู้น�าเป็นการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต�าแหน่ง จูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติ 

ตามความคิดเห็นความต้องการของตนด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพ่ือจะน�าไปสู ่

การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุม่ตามทีก่�าหนดไว้ ภาวะผูน้�าเป็นความสามารถในการชกัจงูหรอืโน้มน้าว 

ผู้อื่นให้ค้นหาหนทางท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดให้อย่างกระตือรือร้น และเป็นการผูกมัดหรือ

หลอมรวมกลุ่มเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกระตุ้นให้ด�าเนินไปสู่เป้าหมาย    

 การบริหารโรงเรียนเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขึ้นอยู่กับ

ภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู ้บริหารท่ีมีภาวะผู ้น�า ภาวะผู ้น�าม ี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงานและประสิทธิผลของโรงเรียน ส�าหรับประเทศไทยมีการศึกษา

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่เน้นคุณภาพของการศึกษา คือ 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีอ�านาจหรืออิทธิพลในการน�าหมู่คณะให้ร่วมกันท�างาน

ทีเ่ก่ียวข้องกับวิชาความรูห้รอืการจดัการกับความรูใ้ห้ด�าเนินไปอย่างราบรืน่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ชฎากาญจน์ เจริญชนม์ (2553: 6) กล่าวว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็น 

ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการน�าความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานวิชาการ สามารถใช้กลยุทธ์ท้ังการเป็นผู้น�าและการบริหารน�ากลุ่มให้
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กระท�ากิจกรรมทางด้านวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ผู้บริหารหรือผู้น�าท่ีมีภาวะผู้น�าทาง

วิชาการ สามารถท�าให้ประสทิธิผลของงานและประสิทธิผลของโรงเรียนสูงข้ึน ซึง่กล่าวได้ว่า ประสิทธิผล 

คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาในภารกิจต่าง ๆ รวมถึง

การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพออกสู่ระบบสังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุดาพร ทองสวัสดิ์ และสุจิตรา จรจิต (2556: 339) กล่าวว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ด้านผู้บริหาร ด้านกระบวนการ

บรหิาร ด้านครท่ีูมปีระสทิธิภาพ และด้านกระบวนการเรยีนการสอน การบรหิารโรงเรยีนท่ีมปีระสทิธิผล 

ผู้บริหารต้องปฏิบัติงาน โดยใช้ภาวะผู้น�าทางวิชาการให้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนหลายแห่งยังไม่สามารถบริหารสถานศึกษาให้บรรลุผล 

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งโรงเรียนใดจะมีการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล 

ได้นั้น ย่อมขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส�าคัญ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องตระหนักถึง

ความส�าคัญของภาวะผู้น�าทางวิชาการ เพ่ือท�าให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาจนก่อให้เกิดประสิทธิผล 

ส�าหรับส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ 

การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี

บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นที่ทั้ง 4 อ�าเภอ ในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย อ�าเภอบ้านโป่ง  

อ�าเภอโพธาราม อ�าเภอด�าเนินสะดวก และอ�าเภอบางแพ มีโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแลทั้งสิ้น 150 โรง 

แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 70 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 76 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรง  

จากผลการประเมินทางวิชาการประจ�าปีการศึกษา 2557 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน O-NET (Ordinary 

National Education Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า คุณภาพ

นักเรียนเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของสาระวิชาหลัก 5 สาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 

ซึ่งต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 44.07/ระดับประเทศ 

ร้อยละ 44.88 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 37.36/ระดับประเทศ ร้อยละ 38.06 สาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 32.66/ระดับประเทศ ร้อยละ 36.02 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 41.83/ระดับประเทศ ร้อยละ 42.13 และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 49.98/ระดบัประเทศ ร้อยละ 50.67 (ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2, 

2558: ออนไลน์) สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิเดช พลเย่ียม (2556: 106-109) ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับดังนี้ ด้านการก�าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
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ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

ส่วนล�าดับสุดท้าย คือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามล�าดับดังน้ี  

การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม

และสนับสนุนจากผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนล�าดับสุดท้าย คือ ด้านผลสัมฤทธ์ิ

ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศ และประเมินผล

การศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกสูงสุด รองลงมา ได้แก่  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ส่วนด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนน้อยที่สุด

 ดงัน้ัน จะเหน็ได้ว่า ถ้าผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาวะผูน้�าทางวิชาการในการบรหิารจดัการศกึษา 

ก็จะท�าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้นและมีความได้เปรียบในการจัดการศึกษาให้บรรลุ 

ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด ด้วยเหตุและความจ�าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะ

ผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้ทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลกับโรงเรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 2. เพ่ือศึกษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรยีน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ราชบุรี เขต 2    

 3. เพ่ือวิเคราะห์ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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ตัวแปรการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น  คือ ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) การวางแผน 2) การจัดการ 3) การนิเทศ และ 4) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด ้วย 1)  ด ้านผู ้บ ริหาร  

2) ด้านกระบวนการบริหาร 3) ด้านครู และ 4) ด้านกระบวนการเรียนการสอน

สมมติฐานการวิจัย

 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ  

การนิเทศ และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในการน�าความรู้ ทักษะ

และเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือปฏิบัติงาน บูรณาการใช้องค์ความรู ้สู ่

การปฏิบัติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ใช้กลยุทธ์น�ากลุ่มให้กระท�ากิจกรรมทางด้านวิชาการ ปรับปรุงส่งเสริม

พัฒนางานวิชาการ มีวิสัยทัศน์ในด้านงานวิชาการ ก�าหนดภารกิจของโรงเรียน ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ประกอบด้วย

  1.1 การวางแผน หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษาในการก�าหนด

วัตถุประสงค์ แผนงาน นโยบาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  1.2 การจัดการ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนตัดสินใจ 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การควบคุมทรัพยากร การจัดการให้บุคลากรท�างานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการควบคุมดูแล และก�ากับเพ่ือให้ 

การบริหารบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

  1.3 การนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ค�าแนะน�า 

สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียน 

การสอนของครูเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน

  1.4 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความปลอดภัย 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 201792

และเป็นระเบียบ ส่งเสริมและพัฒนาสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่บุคลากร ดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้มี 

การพัฒนาวิชาชีพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

          2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในการใช้ความรู ้ ความสามารถใน 

การท�างานด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในโรงเรียน การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรยีน  สามารถจงูใจบคุลากรให้ปฏบิตังิานอย่างเสยีสละ และใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ก่อให้เกิด 

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.1 ด้านผู ้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร 

สถานศึกษา โดยมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะและมีกระบวนการบริหารงาน เพ่ือให้

บรรลุผลส�าเร็จของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

  2.2 ด้านกระบวนการบริหาร หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษาใน 

การน�ากลยุทธ์และนโยบายท่ีก�าหนดสูก่ารปฏบิตั ิพัฒนาจดัท�าโปรแกรมด�าเนนิงาน จดัท�างบประมาณ  

วิธีการด�าเนินงาน การจัดการความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2.3 ด้านครู หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมครูให้ส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติท่ีพึงปรารถนาของสังคม มีความหนักแน่นในด้านวิชา

ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการสอน ฝึกอบรมและถ่ายทอดวัฒนธรรมความรู ้

แก่ศิษย์ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ขยันหมั่นหาวิชาความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาและมีอุดมการณ์ ยึดมั่น

ในทัศนคติท่ีถูกต้องถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญที่สุดและส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตน 

เต็มศักยภาพ

  2.4 ด้านกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนการสอน การเลือกเน้ือหา  

การก�าหนดกิจกรรมที่เหมาะสม การเลือกใช้เทคนิควิธีการสอน การด�าเนินการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผล

  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017 93

วิธีด�าเนินการ
 การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 

(descriptive research) โดยใช้ครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ ครูที่เป็นข้าราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 1,477 คน จากสถานศึกษา 150 แห่ง

 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูท่ีเป็นข้าราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

ส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 306 คน กระจายตามอ�าเภอต่าง ๆ ดังน้ี อ�าเภอบ้านโป่ง อ�าเภอโพธาราม อ�าเภอ

ด�าเนินสะดวก และอ�าเภอบางแพ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional 

stratified random sampling) ค�านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item 

objective congruence) เท่ากับ 0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 25 ข้อ ประกอบด้วย การวางแผน 7 ข้อ การจัดการ 5 ข้อ การนิเทศ  

6 ข้อ และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 7 ข้อ และกระทงค�าถามประสิทธิผลของโรงเรียน 

จ�านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร 4 ข้อ ด้านกระบวนการบริหาร 7 ข้อ ด้านครู 7 ข้อ  

และด้านกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้อ และน�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�า 

8 
 

 2.4 ดานกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการสอน การเลือกเนื้อหา การกําหนดกิจกรรม
ที่เหมาะสม การเลือกใชเทคนิควิธีการสอน การดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
   
วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง “ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 
research) โดยใชครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  

ประชากร ไดแก ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 1,477 คน จากสถานศึกษา150 แหง 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
& Morgan (1970 อางถึงใน จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน กระจาย
ตามอําเภอตาง ๆ ดังนี้ อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก และอําเภอบางแพ โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) คํานวณสัดสวน
กลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 

อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
บานโปง 467 97 
โพธาราม 495 103 

ดําเนนิสะดวก 331 68 
บางแพ 184 38 
รวม 1,477 306 

 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index of item objective congruence) 
เทากับ 0.67 และ 1.00 ไดกระทงคําถามดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 25 ขอ 
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ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูท่ีปฏิบัติ 

การสอนในโรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยง (reliability) และ

คุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อ้างถึงใน  

สุวิมล  ติรกานันท์, 2551: 156) ได้ค่าคุณภาพด้านความเที่ยงของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาเท่ากับ 0.95 และค่าความเที่ยงของประสิทธิผลของโรงเรียน เท่ากับ 0.96

 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 306 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากคร ู

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลับคืนมา 

จ�านวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ระดับภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และแปลความหมาย จากน้ันน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉล่ีย ตามแนวความคิดของ

บุญชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใช้การวิเคราะห ์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

x
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ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (     = 4.28, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.33, S.D = 0.53) รองลงมาคือ  

การวางแผน (   = 4.31, S.D. = 0.54) การจัดการ (   = 4.24, S.D.  = 0.59) และการนิเทศ  

(    = 4.22, S.D. = 0.59) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

                                                                                               

                                                                                                          

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.32, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครู

อยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน (    = 4.33,  

S.D. = 0.58) ด้านกระบวนการบริหาร (     = 4.25, S.D. = 0.57) และด้านผู้บริหาร (    = 4.26, S.D. 

= 0.58) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3
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คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา /
ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 

 สําหรับการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.28, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการอยูในลําดับสูงสุด (X�= 4.33, S.D = 0.53) รองลงมาคือ การวางแผน (X� = 4.31, S.D. = 0.54) การ
จัดการ (X�  = 4.24, S.D.  = 0.59) และการนิเทศ (X�  = 4.22, S.D. = 0.59) ตามลําดับ ดังปรากฏในตาราง
ที่ 2 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

                                                                                                
                                                                                                                                            (n = 306) 
ขอ ภาวะผูนาํทางวิชาการ X� S.D ระดับ ลําดับ 
1. การวางแผน 4.31 0.54 มาก 2 
2. การจัดการ 4.24 0.59 มาก 3 
3. การนิเทศ 4.22 0.59 มาก 4 
4. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 4.33 0.53 มาก 1 
 รวม 4.28 0.52 มาก  

   
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา /
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประกอบด้วย การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X
4
) การจัดการ (X

2
) 

และการวางแผน (X
1
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปร 

ของประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

)  

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 0.826  

ซึ่งแสดงว่า การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และการวางแผนส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสามารถร่วมกัน

ท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4
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 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.32, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานครูอยูใน
ลําดับสูงสุด (X� = 4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ดานกระบวนการเรียนการสอน (X� = 4.33, S.D. = 
0.58) ดานกระบวนการบริหาร (X� = 4.25, S.D. = 0.57) และดานผูบริหาร (X� = 4.26, S.D. = 0.58) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                          (n = 306) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ดานผูบริหาร 4.26 0.58 มาก 4 
2. ดานกระบวนการบริหาร 4.25 0.57 มาก 3 
3. ดานครู 4.40 0.52 มาก 1 
4. ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.33 0.58 มาก 2 

 รวม 4.32 0.51 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 ประกอบดวย การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) การจัดการ (X2) และการวางแผน (X1) เปนตัวแปรที่
ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.826 ซึ่งแสดงวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และ
การวางแผนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ
สามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
��  tot   =  0.46 + 0.44 (X4) + 0.29 (X2) + 0.17 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
��  tot  =  0.45 (Z4) + 0.33 (Z2) + 0.18 (Z1)  
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ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.826 ซึ่งแสดงวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และ
การวางแผนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ
สามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
��  tot   =  0.46 + 0.44 (X4) + 0.29 (X2) + 0.17 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
��  tot  =  0.45 (Z4) + 0.33 (Z2) + 0.18 (Z1)  
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 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.32, S.D. = 0.51) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานครูอยูใน
ลําดับสูงสุด (X� = 4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ดานกระบวนการเรียนการสอน (X� = 4.33, S.D. = 
0.58) ดานกระบวนการบริหาร (X� = 4.25, S.D. = 0.57) และดานผูบริหาร (X� = 4.26, S.D. = 0.58) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                          (n = 306) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ดานผูบริหาร 4.26 0.58 มาก 4 
2. ดานกระบวนการบริหาร 4.25 0.57 มาก 3 
3. ดานครู 4.40 0.52 มาก 1 
4. ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.33 0.58 มาก 2 

 รวม 4.32 0.51 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 ประกอบดวย การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) การจัดการ (X2) และการวางแผน (X1) เปนตัวแปรที่
ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.826 ซึ่งแสดงวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และ
การวางแผนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ
สามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
��  tot   =  0.46 + 0.44 (X4) + 0.29 (X2) + 0.17 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
��  tot  =  0.45 (Z4) + 0.33 (Z2) + 0.18 (Z1)  
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

  สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

อภิปรายผล

 ผลจากการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การวางแผน  

การจัดการและการนิเทศ ตามล�าดับ ท้ังนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทุกคนมีความเป็น

ผู้น�าทางวิชาการหรือภาวะผู้น�าทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 

ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สูงข้ึน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา 22 การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนา ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ ดงัแนวคดิของณัฏฐณิชา พรรณขาม (2554: 29-30) 
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ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2  

                                                                                                               (n = 306) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 66.37 22.12 479.48** .00 
Residual 302 13.93 0.05   

Total 305 80.30    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.46  0.11 4.40** .00 
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) 0.44 0.45 0.05 9.72** .00 
การจัดการ (X2) 0.29    0.33 0.04 6.67** .00 
การวางแผน (X1) 0.17 0.18 0.04 3.94** .00 
** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.909   R2 = 0.826 SEE. = 0.215 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยได ดังนี้ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การวางแผน การจัดการและการนิเทศ ตามลําดับ 
ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทุกคนมีความเปนผูนําทางวิชาการหรือภาวะผูนําทางวิชาการใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนใหสูงข้ึน ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด
ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งกลาวไวในมาตรา 22 การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนา ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังแนวคิดของณัฏฐณิชา  พรรณ
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ได้สรุปว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานและ 

การบริหารจัดการ และสอดคล้องกับแนวคิดของน�้าฝน รักษากลาง (2553: 16) ได้สรุปว่า ภาวะผู้น�า

ทางวชิาการ เป็นความสามารถของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการส่งเสรมิและสนับสนุนผูร่้วมงาน โดยการน�า

ความรู ้ ทักษะต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ เพ่ือน�าผู ้ร ่วมงานให้ร่วมปฏิบัติงานไปสู ่ 

ความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน ผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีเป็นผู้น�าทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์ในด้านงาน

วิชาการ สามารถแนะน�าส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังสร้างบรรยากาศ 

ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจัยของละอองดาว ปะโพธิง  

(2554: 81-82) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

พฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวัดเลย พบว่า ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุน

ทรัพยากรการสอน และด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามล�าดับ สอดคล้องกับงาน

วิจัยของเจต เจริญสุข (2554: 93-94) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ครูหัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�าดับ คือ ด้านการสร้าง

บรรยากาศวชิาการในโรงเรยีน ด้านการก�าหนดเป้าหมายและภาระงานด้านวิชาการ และด้านการจดัการ

ด้านการเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของชยพัทร์ สุกทน (2556: 84) ได้ศึกษาภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนา

ครูตามแนวปฏิบัติการศึกษา ด้านการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพ และด้านการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตร โดยสนับสนุนทรัพยากรการเรียน 

การสอนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ช่วยให้การจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพและครูมีแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนก�าหนด
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 2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสทิธิผล

ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านครู ด้านกระบวน 

การเรียนการสอน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผู้บริหาร ตามล�าดับ ทั้งน้ีเนื่องจากการบริหาร

โรงเรียนเป็นการบริหารท่ีมุ ่งผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน เพ่ือความส�าเร็จของ 

การจัดการศึกษา น�ามาซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  

พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ 

ผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึง

ถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน บุคลากรและชุมชน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผล

ได้จรงิ 5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบรหิารจนเกิดผลงานทีม่คีณุภาพสงูข้ึนเป็นล�าดบั 6) ปฏิบตังิาน

ขององค์การโดยเน้นผลถาวร 7) ด�าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง 

เป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์  

10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 11) เป็นผู้น�าและสร้างผู้น�าทางวิชาการในหน่วยงาน

ของตนได้ และ 12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ ดังแนวคิดของพัฒนา แสงตะวัน 

(2553: 48) ได้สรุปว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับความสามารถและผลส�าเร็จของ

โรงเรียนในการปฏิบัติงานรวมท้ังด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้ส�าเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร นโยบายและแผนงานต่าง ๆ โดยการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ ท้ังน้ีเกิดจาก

ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร 

เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ ถ่ินทวี (2555: 68-69) ได้ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน 

ในฝัน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

สถานศกึษา ด้านความสามารถในการผลตินกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงู ด้านความสามารถ

ในการพัฒนานักเรยีนให้มทัีศนคตเิชงิบวกและด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศกึษา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา น�้าใจสุข และพิชญาภา ยืนยาว (2556: 115-133) ได้ศึกษา 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณ เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้านเช่นกัน โดยความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกอยู่ในระดับสูงท่ีสุด  
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รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามล�าดับ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิเดช พลเย่ียม (2556: 106-109) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวม ประสิทธิผลของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด เรียงตามล�าดับดังนี้ การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนล�าดับ

สุดท้าย คือ ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู ้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเสริมสร ้างประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการบริหาร พัฒนาครูและเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอน

ที่ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงล�าดับ

ตามอิทธิพลจากมากไปน้อยดังนี้ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการและการวางแผน 

ทั้ง 3 ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 82.60 ท้ังน้ี 

เนื่องจากภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา ท�าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล ดังแนวคิดของวิรุฬห์จิต ใบลี (2549: 19)  

ได้สรุปว่า บุคคลส�าคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงจ�าเป็นต้องริเริ่มบทบาทภาวะผู้น�าทางวิชาการ เป็น

บทบาทท่ีส�าคัญย่ิงท่ีจะเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวจักรแห่งความส�าเร็จ แก้ไขการจัด 

การเรียนการสอนที่ด้อยคุณภาพให้หมดไป ส่งผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานวิชาการของบุคลากรและ 

การบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อภิเดช พลเย่ียม (2556: 106-109) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีค่า 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและมีทิศทางเป็นบวก โดยภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน ร่วมกันท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 43.82 ในการท�าให้โรงเรียน

สามารถด�าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

      1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ  

มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด ดังน้ัน ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ  

โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาแนะแนวทางแก่บุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและก�าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับ

ต�่าท่ีสุด ดังนั้น ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ควรส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านผู้บริหาร โดยส่งเสริมให้ผู ้บริหารให้ก�าหนดภารกิจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และน�าความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี

ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และการวางแผน เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ 

และการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสู ่

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

  2.2 ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

  2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

สรุป

 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยการส่งเสรมิ

บรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวางแผน การจัดการและการนิเทศ  
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ตามล�าดับ ส�าหรับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผล 

ของโรงเรยีนมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านครมูค่ีาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการเรยีน

การสอน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผู้บริหาร ตามล�าดับ และภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การส่งเสริมบรรยากาศ 

ทางวิชาการ 2) การจัดการ และ 3) การวางแผนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

งานวิจัยน้ีพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศ 

ทางวิชาการ การจัดการและการวางแผน สามารถท�านายประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 82.60
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