
158
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ          
ของสถานศกึษาในเขตอาํเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตวัอยาง
ที่เปนครูผูสอนของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา  2557  จํานวน 169  คน  
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจากครูผูสอนที่รับผิดชอบที่งานวิชาการของสถานศึกษา  จํานวน  3  คน   วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําผู บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขต             
อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม โดยรวม มภีาวะผูนาํแบบสนับสนุนและภาวะผูนาํแบบมีสวนรวมโดยมีคาเฉล่ียสงูสุด 
รองลงมา  ภาวะผูนําแบบบงการ สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉล่ียตํ่าสุด เมื่อพิจารณาในแตละดาน        
มรีายละเอียดดังนี ้ดานการพัฒนาหลกัสตูร พบวา ภาวะผูนาํแบบบงการ  มคีาเฉล่ียสูงสดุ สวนภาวะผูนาํแบบสนับสนุน 
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ภาวะผูนําแบบสนับสนุนและภาวะผูนําแบบมีสวนรวม                   
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  ดานการนิเทศการสอน พบวา ภาวะผูนําแบบ
บงการมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบวา ภาวะผูนําแบบสนับสนุน มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
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Abstract
  This research aimed to investigate the leadership of school administrators in the academic         
administration of the schools in Doi Saket District, Chiang Mai Province.  The sample used in this study 
were 169 school teachers in Doi Saket District, Chiang Mai Province in the academic year 2014 and got 
data collection from the questionnaries. The data were analyzed through frequency, percentage and 
standard deviation and collected by the unstructured interviews from 3 commissioned academic teachers 
through a content analysis.  The findings were as follows: 
  According to the leadership  of school administrators in the academic administration of the schools 
in Doi Saket District, Chiang Mai Province, it was found that supportive leadership and participative      
leadership showed the highest mean. The following was directive leadership whereas achievement-        
oriented leadership indicated the lowest mean. When considering each aspect, the details were as follows. 
The curriculum development showed that directive leadership presented the highest mean whereas   
supportive leadership indicated the lowest mean.  The learning and teaching management revealed that 
supportive leadership and participative leadership had the highest mean while achievement-oriented 
leadership showed the lowest mean.  The supervision indicated that directive leadership had the highest 
mean as achievement-oriented leadership showed the lowest mean.  In addition, the quality education 
development revealed that supportive leadership indicated the highest mean whereas achievement-     
oriented leadership showed the lowest mean.

Keywords
  Leadership, Academic Administration, School Administrators

บทนํา
  งานวิชาการถือเปนงานท่ีสําคัญที่สุด  เปนหัวใจของการศึกษาซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  และผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝายตองมีความเขาใจ และใหความสําคัญ เร่ือง การวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติ  การประเมินผล  
และการปรบัปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเน่ือง (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน, 2552, 9)  ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ  งานดานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งและดําเนินไปเพื่อตอบสนองความสําเร็จ
ของผลงานทางวิชาการหรือการเรียนการสอน จุดมุงหมายของการบริหารงานวิชาการอยูที่การสรางนักเรียน                    
ใหมีคุณภาพ  มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่ตองการ ดังนั้น  การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานท่ีสําคัญของ
ผูบรหิารท่ีจะตองใชหลกัการบริหารงานดานน้ีอยางมีประสิทธภิาพ   วธิกีารจัดการหรือการบริหารงานวิชาการมักนยิม
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแกผูทําหนาที่ทางงานวิชาการอยางเต็มที่เพื่อใหมีเสรีภาพทางวิชาการ   
(Academic Freedom) อันเปนผลใหเกิดความรูและวิธีการใหม ๆ ทําใหโรงเรียนกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง  
(วิภาดา  ธาราศรีสุทธิ. 2550, 1)  ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางความรูความเขาใจในงานวิชาการ และเตรียมพรอม
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ในดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ  สื่อ  ตลอดจนอาคาร  หองเรียน  เปนตน  ทั้งน้ีเพื่อใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
บรรลุตามเปาหมาย  (อําภา  บุญชวย,  2537, 1)
  การบรหิารงานวชิาการใหมปีระสทิธภิาพนัน้  ปจจยัหนึง่ทีส่าํคญั  คอื  ตวัของผูบริหารเองจะตองมภีาวะผูนาํ
ในการบริหารงาน  ซึง่ทฤษฎีวถิทีาง – เปาหมายแหงความมีประสิทธผิลของภาวะผูนาํ  (Path-Goal Theory of Leadership 
Effectiveness)  ถูกกําหนดข้ึนบนพื้นฐานแนวความคิดของทฤษฎีที่คาดหวัง  (Expectancy  Theory)  ซึ่งเปนทฤษฎี
การจูงใจอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีเนนความสําคัญท่ีเปนผลกระทบของผูนําตอเปาหมายของผูใตบังคับบัญชาและวิถีทาง        
สูความสาํเรจ็ตามเปาหมาย  ผูนาํใชอทิธพิลเหนอืความสามารถของผูใตบงัคับบญัชาในการทีจ่ะทําใหบรรลเุปาหมาย  
การใหรางวัลมีสวนสัมพันธเขากับการบรรลุเปาหมาย  และใหความสําคัญท่ีเปาหมาย  การพัฒนาความทันสมัย    
ของทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย  เชื่อวาเปนผลงานของ House and Evans  ซึ่งทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมายพยายามจะ
อธิบายผลกระทบของพฤตกิรรมผูนาํตอการจูงใจ  ความพอใจพลงัความพยายาม  และการปฏิบตังิานของผูใตบงัคบั
บัญชาในลักษณะที่ประมาณขึ้นมา  โดยปจจัยทางสถานการณของผูใตบังคับบัญชาและสภาพแวดลอมของงาน       
มีรูปแบบพฤติกรรมผูนําอยู  4  แบบท่ีแตกตางกัน ดังนี้  1) ภาวะผูนําแบบบงการ  (Directive Leadership)                 
ผูนําแบบน้ีจะใชพฤติกรรมของตนแสดงใหเห็นวาเขาคาดหวังอะไรจากสมาชิกโดยใหแนวทางหรือแนะแนววาควร
จะทําอะไร  ทําอยางไร  และขอรองใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่กําหนดไว  2) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  
(Supportive Leadership)  เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมแบบความเปนมิตรกับสมาชิกและเห็นอกเห็นใจในความเปนอยู  
จงึทําใหบรรยากาศแหงความเปนมติรเกิดขึน้ในกลุมทาํงาน  3) ภาวะผูนาํแบบมีสวนรวม  (Participative Leadership)  
เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมในการใหคําปรึกษารวมกับสมาชิกแนะนําเอาแนวคิดของกลุมมาพิจารณากอนการตัดสินใจ  
และ  4) ภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ  (Achievement – Oriented Leadership)  เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมมุงเปา
หมาย  แสวงหาแนวทางปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นเนนความเปนเลิศและแสดงใหสมาชิกไดเห็นถึงความเช่ือมั่นใน
ตนเองสูง  โดยสมาชิกก็จะปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานอันสูงดวย  (บุญชวย  ศิริเกษ, 2540, 227-232)  
  โรงเรียนในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า                 
ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน กิจกรรมการเรียนการสอนไมมีความหลากหลาย  แผนการจัดการเรียนรู
ไมสอดคลองกบัความตองการของชมุชน  การพฒันาหลักสตูรสถานศกึษาไมชดัเจน  อกีทัง้ยงัขาดการนเิทศการสอน
และการสงเสริมการวิจัย  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมงานวิชาการ, 2557, 2)  
การศกึษาเก่ียวกบัรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา  สงักดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาชัยนาท  
พบปญหาการบริหารหลักสูตร  คือ  การปรับปรุงหลักสูตรหรือการสรางหลักสูตรใหมใหเหมาะสมกับผูบริหารและ     
ผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองทําความเขาใจใหถองแทในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น   ทั้งนี้ภาวะผูนํา    
ของผูบริหารสถานศึกษามีสวนชวยใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ  (อรัญญา  นุมหอม, 2549, 113-114) 
และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผู สอน                   
ในสถานศกึษา  สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัพษิณโุลกโดยรวมอยูในระดบัมาก  แตเกนิระดบัปานกลางมาเพยีงเล็กนอย 
(นวภัทร อุทัยรัตน, 2552, 98)  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้
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วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอ
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง
   1.1  กลุมตัวอยางสําหรับแจกแบบสอบถาม
    ประชากร  คือ ครูผูสอนของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  1  ปการศึกษา  2557  จํานวน  308  คน  ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง โดยเทียบ
ตาราง  Krejcie and Morgan  (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 43-44)  ซึ่งไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  144  คน
   1.2 กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
    ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเปนครูผูสอนที่รับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษา จํานวน  3  คน  
ใชวิธีจับฉลาก
  2. ขอบเขตดานเนื้อหา
   การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอ
ดอยสะเก็ด  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  โดยแบงออกเปน  2  ประเด็น  คือ  1)  
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบงออกเปน  4  แบบ  ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําวิถีทาง – เปาหมาย (Path 
– Goal Theory of Leadership) ของ  House and Evans  (อางถึงใน บุญชวย  ศิริเกษ, 2540, 227-232)  ไดแก 
ภาวะผูนําแบบบงการ  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  และภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ       
2)  การบริหารงานวชิาการตามแนวคดิของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (2552, 17) ใน 4 ดาน ไดแก 
ดานการพัฒนาหลักสตูร  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการนิเทศการสอน  และดานการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ
การศึกษา
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   3.1 แบบสอบถาม  แบงออกเปน  3 ตอน ประกอบดวยตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
เขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และตอนที่  3  ปญหาและ            
ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด
    สาํหรบัการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน  ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหา โดยไดคา IOC ตั้งแต  0.67 – 1.00  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try - Out) กับครูผูสอนในโรงเรียน
บานหนองโคง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1  
จํานวน 30 คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.825
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   3.2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  เพื่อใชเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม ผูวจิยัไดดาํเนินการ
สรางเครือ่งมอืตามขัน้ตอนการสรางแบบสมัภาษณของ เกยีรตสุิดา  ศรสีขุ (2549, 129) โดยนาํผลการวเิคราะหขอมลู
จากการตอบแบบสอบถามมาสรางประเด็นคําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 5 ประเด็น  ดังนี้  1)  ภาวะผูนําของผู
บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการโดยรวม  2)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร  3)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการดานการจัดการ
เรียนการสอน  4)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการสอน  และ  5)  
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
    สําหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน ผูวิจัยไดนําประเด็นคําถามไปทดลอง
สัมภาษณกับครูผูสอน จํานวน 2 คน ที่โรงเรียนบานหนองโคง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพื่อตรวจสอบ     
ความเหมาะสมในดานการใชภาษาและรูปแบบคําถาม
  4. การวิเคราะหขอมูล
   4.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
   4.2  ขอมลูเกีย่วกบัภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขต
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑความหมายของ บุญมี  พันธุไทย  (2545, 157 - 158) ไวดังนี้
    4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
    3.51 – 4.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติมาก
    2.51 – 3.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติปานกลาง
    1.51 – 2.50 หมายถึง   มีการปฏิบัตินอย
    1.00 – 1.50 หมายถึง   มีการปฏิบัตินอยที่สุด
   4.3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลใชความถ่ีประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอนทั้งหมด  144  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  101  คน  คิดเปน
รอยละ  70.14  มีอายุมากกวา  50  ป  จํานวน  66  คน  คิดเปนรอยละ  45.83  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  
122  คน  คิดเปนรอยละ  84.72  และมีระยะเวลาทํางานในสถานศึกษามากกวา  15  ป  จํานวน  69  คน  คิดเปน
รอยละ  47.92
  2.  ภาวะผูนําของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม
   2.1  ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
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ตารางท่ี 1
ภาวะผูนาํของผูบรหิารในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหมโดยภาพรวม

  X  S.D.  
 

1  4.07 0.80  
2  3.96 0.77  
3 3.88 0.75  
4 3.79 0.76  

 3.93 0.77  
 

1  3.92 0.74  
2  4.01 0.79  
3 3.87 0.81  
4 4.01 0.77  

 3.95 0.78  
 

1  4.00 0.72  
2  4.01 0.77  
3 3.86 0.79  
4 3.93 0.81  

 3.95 0.77  
 

1  3.96 0.79  
2  3.92 0.72  
3 3.75 0.82  
4 3.90 0.85  

 3.88 0.80  
n = 144 

  จากตารางที่  1  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขต               
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  โดยรวมพบวา  ภาวะผูนําแบบสนับสนุนและภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมี                        
คาเฉลีย่สงูสดุ  รองลงมาภาวะผูนาํแบบบงการ   สวนภาวะผูนาํแบบเนนความสําเรจ็มคีาเฉลีย่ตํา่สดุ
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ตารางที ่2
ภาวะผูนาํของผูบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม 

  X  S.D. 
 

 
  

1  4.27 0.85  
2   3.97 0.83  

  
3  4.06 0.86  
4  3.80 0.73  

  
5  4.23 0.64  
6  3.79 0.65  

  
7  4.14 0.86  
8  3.67 0.81  

 
  

1 /  4.09 0.83  
2  3.86 0.75  

  
3  4.06 0.79  
4  3.36 0.83  

  
5  4.30 0.74  
6  3.81 0.83  

  
7 

 
4.03 0.80  

8  3.71 0.72  
 

  
1  4.03 0.75  
2  3.70 0.75  
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ตารางที ่2
ภาวะผูนาํของผูบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม (ตอ)

  จากตารางที ่ 2  ภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศกึษาในการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในเขตอาํเภอ
ดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม  เปนรายขอพบวา  ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสดุคือ มีการจัดตารางสอนท้ังโรงเรยีนรองลงมา           
คอื การจดัโครงสรางของหลกัสตูรสถานศกึษา และพบวาการสงเสรมิใหครผููสอนจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ
ขามกลุมสาระการเรียนรู มคีาเฉล่ียต่ําสดุ

  
5  3.96 0.75  
6   3.67 0.81  

  
7  3.83 0.77  
8      3.58 0.72  

 
  

1  4.05 0.78  
2  3.45 0.73  

  
3  4.13 0.74  
4       

 
3.89 0.78  

  

5   
 

4.10 0.76  

6 
 

3.86 0.86  
  

7 
 

4.01 0.84  

8    3.69 0.92  
n = 144 

  
3  4.15 0.82  
4      3.72 0.77  

  X  S.D. 
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ตารางที่  3
สรุปปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

  
 

    -   
 

    -   
 

-   
 
 -  

   
 

    -   
 

    -  /  
 

 
    -   
 
 
    -   

    -     
   

 
    -    

   
   

    -       -   
 

 

  2.2  ผลการวิจัยจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
   จากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกับในทุกประเด็น           
ของผลการวเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถาม  และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิวา ผูบรหิารสถานศกึษาไดรบันโยบาย
การบรหิารงานวชิาการจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษามาปรบัปรงุพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา โดยมเีปาหมายดานผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรยีน  แตผูไดรบัมอบหมายดําเนนิการอยางไมเตม็ที ่เพราะมีปจจัยหลาย ๆ  ดาน เชน งบประมาณ
ไมเพียงพอในการดําเนินงาน ผูบริหารไมมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา  
ผูบรหิารสถานศึกษาควรมีการประเมินตดิตามผลการปฏิบตังิานอยางจริงจงั  เพือ่นาํผลการประเมินมาปรับปรงุพฒันา
ตอไป  และจัดหางบประมาณภายนอกมาสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาดวย
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อภิปรายผล
  1.  ภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสตูร ผลการวิจยัพบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  แลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตรกับครูในกลุมโรงเรียนซ่ึงอยูในภาวะผูนําแบบเนน         
ความสาํเรจ็  สอดคลองกบัผลการสมัภาษณแบบไมมโีครงสรางที ่ พบวา  ผูบรหิารสถานศกึษาไดรบันโยบายการบรหิาร
งานวิชาการมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  โดยยึดกรอบของหลักสูตรแกนกลางเปนหลักและบูรณาการหลักสูตร          
ของทองถ่ินเขากับหลักสูตรสถานศึกษา  แตผูที่ไดรับมอบหมายไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักสูตรทองถ่ิน       
อยางลึกซ้ึง  และไมมีการรวมกลุมเครือขายสถานศึกษาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น         
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ครูผูสอนมีภาระงานดานการสอนมากและตองรับผิดชอบภาระงานของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน
ทําใหการปฏิบัติงานวิชาการในดานการพัฒนาหลักสูตรไมทั่วถึง จึงเลือกปฏิบัติเฉพาะในสิ่งที่จําเปน  รวมไปถึง     
สถานศึกษาขาดการประสานงานกับกลุมเครือขายอยางตอเน่ือง (เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ
ดอยสะเก็ด, 2557, 45) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท  (2529, 182)  ที่กลาววา
หลักสูตรจะสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนจะตองทําความเขาใจ  และมี      
ความชํานาญในการใชหลกัสตูร ซึง่ครอบคลมุถงึการเตรียมการสอน  การจดัการเรียนการสอน  การจดัสภาพแวดลอมตาง ๆ   
ภายในโรงเรียนเพ่ือสงเสริมหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  สอดคลองกับอรัญญา  นุมหอม (2549)  ที่ศึกษา       
เกีย่วกับรปูแบบการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา  สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท ผลการวิจยั
พบวา  ขอทีม่ปีญหาสูงสดุ  คอื  การปรับปรุงหลักสตูรหรือการสรางหลักสตูรใหมใหเหมาะสมกับผูบริหาร  โดยผูเกีย่วของ
ทุกฝายจะตองทําความเขาใจใหถองแทในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น  และสอดคลองกับ                          
ภไูท  สวุรรณเพชร  (2550)  ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาในศูนยเครือขายพฒันา
วชิาการ จงัหวดัแมฮองสอน  ผลการวจิยัพบวา ครขูาดความรูความเขาใจเรือ่งการบรหิารหลกัสตูร  ควรมีการจัดอบรม
การพัฒนาหลักสูตรใหกับครู
  2.  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน  ผลการวิจัย
พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู       
ซึ่งอยูในภาวะผูนําแบบสนับสนุน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสงเสริมใหครูเขารับ               
การอบรมเกีย่วกบัการทาํแผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการขามกลุมสาระการเรียนรูจรงิ (สาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2556, 12)         
แตอาจขาดการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบกันอยางทั่วถึงซ่ึงไมสอดคลองกับ  วารีรัตน  ทองหมู  (2554)   
ทีศ่กึษาเกีย่วกบัภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา  อาํเภอวงัสะพงุ  สงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารประถม
ศกึษาเลย เขต  2  ผลการวจิยัพบวา  ผูบรหิารสถานศึกษาสนบัสนนุพฒันาครูใหมคีวามรูดานการสอนแบบบูรณาการ
ขามกลุมสาระ  และสอดคลองกับ  แสงจันทร  แสงกลา  (2556)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาตามการรับรูของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  
ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ



168
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

  3.  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการสอน  ผลการวิจัยพบวา  
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ พัฒนา  แกไข  ปรับปรุงกระบวนการนิเทศการสอน  ซึ่งอยูในภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ  
สอดคลองกับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดดําเนินการจัดการนิเทศการสอน       
ตามกรอบงานของหนวยงานตนสังกัด  แตขาดการวางแผนการนิเทศและดําเนินการนิเทศอยางตอเนื่อง  ผูนิเทศ      
ยังมีความเกรงใจผูรับการนิเทศในดานวัยวุฒิและดานคุณวุฒิ  จึงทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนของขอมูลที่แทจริง  
ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา ผูบรหิารมภีารกจิมากจงึไดมอบหมายการดาํเนนิการนเิทศการสอนใหกบัหวัหนาฝายวชิาการ  
ซึ่งทําใหหัวหนาฝายวิชาการขาดความม่ันใจในการนิเทศกันเอง  รวมทั้งมีขอจํากัดในเร่ืองเวลาในการดําเนินการ         
รวมไปถงึขาดการวางแผนการนิเทศรวมกนัระหวางผูบริหารกบัครภูายในสถานศึกษา (สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา, 2557, 17)  สอดคลองกับ  วิชัย  
จันทพรม  (2549)  ที่ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนํารองและโรงเรียน
เครอืขายการใชหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาในจังหวดันครราชศรีมา ผลการวจิยั
พบวา  โรงเรยีนขาดการวางแผนการนิเทศทีด่ ี บคุลากรในโรงเรียนขาดความรูและเทคนิคใหม ๆ  ในการนิเทศการศึกษา
โรงเรียน  โรงเรียนขาดการนําวิธกีารนิเทศท่ีหลากหลายมาใชในการนิเทศการศึกษา  และโรงเรียนขาดการสรางเครือขาย
นิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือกับเขตพื้นที่การศึกษา  และยังสอดคลองกับ  ภูไท  สุวรรณเพชร (2550)        
ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเครือขายพัฒนาวิชาการ  จังหวัดแมฮองสอน  ผลการ
วิจัยพบวา  ขาดบุคลากรที่มีความรูดานการนิเทศ  ความพรอมของผูนิเทศและนักเรียนไมใหความรวมมือในการเตรี
ยมการนิเทศ  รวมทั้งสอดคลองกับ  พระสรรชัย  ชยธมฺโม (นิลเจียรนัย)  (2555)  ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการดาน       
การเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการวิจัยพบวา  บุคลากร
ไมเห็นความสําคัญของการนิเทศการสอน  นิเทศไปแลวไมนําไปใชจริง  
  4.  ภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการดานการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา  
ผลการวิจัยพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือกําหนดหัวขอการทําวิจัยในชั้นเรียนใหครูผูสอน  ซึ่งอยูในภาวะผูนําแบบ
บงการ  ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางที่  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ        
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมวาจะเปนวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเปนรายบุคคลโดยเปดโอกาสให               
ครูผูสอนกําหนดหัวขอการวิจัยไดเองตามปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา    
การกําหนดหัวขอการวิจัยเปนหนาที่ของครูผูสอนที่ไดพบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งผูบริหาร   
สถานศกึษาเพียงแตสงเสรมิ  สนบัสนนุใหครผููสอนนาํกระบวนการวจิยัมาผสมผสานหรอืบรูณาการใชในการจดัการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2545, 5)

สรุป
  จากการวจิยัเรือ่งภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศึกษาในการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในเขตอาํเภอ
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในการบริหารงานวิชาการแบบสนับสนุนและ
ภาวะผูนาํแบบมสีวนรวมโดยมคีาเฉลีย่สงูสดุ  ในขณะเดยีวกนักพ็บวา ผูบริหารสถานศกึษาไดรบันโยบายการบรหิาร
งานวิชาการจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีเปาหมายดานผลสัมฤทธ์ิ          
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ทางการเรยีนของนกัเรยีน  แตผูไดรบัมอบหมายดาํเนนิการอยางไมเตม็ที ่ เพราะมปีจจัยหลาย ๆ  ดาน  เชน งบประมาณ
ไมเพียงพอในการดําเนินงาน  ผูบริหารไมมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา  
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ  คือ          
ผูบรหิารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณจากหนวยงานนอกสังกดัมาสนบัสนนุเพ่ิมเตมิ  เพือ่ใหการดาํเนนิงานตาง ๆ 
บรรลุวัตถุประสงค  และควรมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาตอไป
  
เอกสารอางอิง
เกียรติสุดา  ศรีสุข. (2549). ระเบยีบวิธีวิจัย. เชียงใหม: โรงพิมพคลองชาง.
เครอืขายพฒันาคณุภาพการศกึษาอาํเภอดอยสะเกด็. (2557). รายงานแผนการปฏบิตังิานเครอืขายพฒันาคณุภาพ
  การศึกษาอําเภอดอยสะเก็ด ประจําปการศึกษา 2557. [เอกสารประกอบการประชุม].   
  เชียงใหม: เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอดอยสะเก็ด.
นวภัทร  อทุยัรตัน. (2552). ภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สงักดัอาชีวศกึษาจังหวัดพษิณโุลก.
   คนควาอิสระศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร.
บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน. (พิมพคร้ังที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
บุญชวย  ศิริเกษ. (2540). พฤติกรรมองคการในการบริหารการศึกษา. เลย: สถาบันราชภัฏเลย.
บุญมี  พันธุไทย. (2545). ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องตน. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พระสรรชัย  ชยธมฺโม (นิลเจียรนัย). (2555). การบริหารงานวิชาการดานการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก   
  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย.
วิภาดา  ธาราศรีสุทธิ. (2550). การจัดและการบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร    
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ภไูท  สวุรรณเพชร. (2550). การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาในศูนยเครอืขายพฒันาวชิาการ
    จังหวัดแมฮองสอน. การคนควาแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วารีรัตน  ทองหมู. (2554). ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  อําเภอวังสะพุง  สังกัดสํานักงาน
  เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาเลย  เขต 2. วทิยานพินธ ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยันอรทกรุงเทพ.
วิชัย  จันทพรม. (2549). การศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนํารอง 
  และโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ในจังหวัดนครราชศรีมา. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สงัด  อุทรานันท. (2529). นิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ: มิตรสยาม.
แสงจันทร  แสงกลา. (2556). ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู   
  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  1. วิทยานิพนธ  
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน.



170
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). คูมือการปฏิบัติงานขาราชการครู. กรุงเทพฯ: 
  กระทรวงศึกษาธิการ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พิมพพริกหวานกราฟฟค.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.  
  (2556). รายงานการนิเทศภายใน. เชียงใหม: กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1.
_______. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. (2557). รายงานการนิเทศภายใน. เชียงใหม: 
  กลุมนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  1.
_______. กลุมงานวิชาการ. (2557). รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจําปการศึกษา 2556  
  ของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  1. 
  [เอกสารประกอบการประชุม]. เชียงใหม: กลุมงานวิชาการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาเชียงใหม เขต  1.
อรัญญา  นุมหอม. (2549). รูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต 
  พื้นท่ีการศึกษาชัยนาท. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.
อําภา  บุญชวย. (2537). การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.


