ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2) ศึกษาบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และ 4) ศึกษาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ�ำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เท่ากับ.97 และ แบบสอบถามบรรยากาศ
องค์ในโรงเรียน เท่ากับ.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การถดถอยพหุคูณแบบ
มีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) บรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ
ที่สูงมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)=.867 4) ภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
1
2
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ด้านการก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและ
การสอน และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)
Y´ = 0.782 + 0.348X6 + 0.139X1 + 0.123X4 + 0.107X2 + 0.091X5
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
Z´y = 0.444ZX6 + 0.170ZX1 + 0.162ZX4 + 0.123ZX2 + 0.108ZX5
คำ�สำ�คัญ:

ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ, บรรยากาศองค์การในโรงเรียน, สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 (rxy =.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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student progress (X6), setting goals and missions for schools (X1), education supervision
(X4), curriculum and teaching administration (X2), and measurement and evaluation (X5). 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 + 0.348X6 + 0.139X1 + 0.123X4 + 0.107X2 + 0.091X5
The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score)
Z´y = 0.444ZX6 + 0.170ZX1 + 0.162ZX4 + 0.123ZX2 + 0.108ZX5
Keywords: Academic leadership, Schools climate of schools, Under Kalasin Primary
Educational Service Area Office 3

บทนำ�
โลกปัจจุบนั ถูกห้อมล้อมด้วยองค์การขนาด
ใหญ่จำ� นวนมาก ชีวติ มนุษย์ตอ้ งผูกพันกับองค์การ
และท�ำงานร่วมกับองค์การ มนุษย์จงึ ไม่สามารถหลีก
หนีจากการมีสัมพันธ์กับองค์การไปได้ (Robbins
and Judge, 2012: 34-35) บรรยากาศองค์การ
เป็นตัวแปรส�ำคัญในการศึกษาองค์การของมนุษย์
บรรยากาศทีพ่ งึ ประสงค์ยอ่ มส่งผลทีด่ ตี อ่ การท�ำงาน
ของบุคลากรและน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายองค์การ (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2547:
95) สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
มีหน้าทีส่ ร้างและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ สถาน
ศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ความส�ำเร็จในการพัฒนาการ
ศึกษานั้น บุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะน�ำพาสถานศึกษาบรรลุ
ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักทฤษฎีภาวะ
ผู้น�ำ  รู้วิธีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบรรยากาศ
ขององค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ออนไลน์)
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)
ปีการศึกษา 2562 ยังต�ำ่ กว่าคะแนนเฉลีย่ ในระดับ
ประเทศ ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50
สะท้อนให้เห็นว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ในระดับประถมศึกษาของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ยังคงไม่ประสบความส�ำเร็จ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ
ทางการศึกษาอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (นาวา
สุขรมย์, 2550: 3) ปัญหาด้านการเรียนการสอน
พบว่า ครูบางคนสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก และ
ครูบางคนยังขาดประสบการณ์ในการผลิตการใช้สอื่
เพื่อการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3,
2562) อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสาเหตุของการยื่น
ค�ำร้องขอย้ายของข้าราชครูจำ� นวนหนึง่ ทีไ่ ด้ยนื่ เรือ่ ง
ขอย้าย เหตุผลหนึง่ เนือ่ งมาจากบรรยากาศในสถาน
ศึกษาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาขาดความกระตือรือร้น
ที่จะพัฒนาคน พัฒนางาน มอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
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ขาดการติดตาม ก�ำกับดูแลการจัดการเรียนการ
สอนของครู ท�ำให้ส่งผลต่องานด้านวิชาการและ
ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็น ผลจากการขาดภาวะ
ผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศ
ในการท�ำงานในสถานศึกษา เพราะบรรยากาศ
องค์การมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทํางานของ
คนในองค์การ บรรยากาศโรงเรียนในเชิงบวกนั้น
มีสว่ นช่วยให้ปญ
ั หาด้านพฤติกรรมของนักเรียนลด
ลง สามารถสร้างประสบการณ์ความสําเร็จในทาง
วิชาการได้ (Haynes and Corner, 1993)
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อคุณภาพการสอน
ของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 2) ด้วยเหตุนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น�ำในสถานศึกษา
จะต้องปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในการเปลีย่ นแปลง
โดยเฉพาะภาวะผู้น�ำทางวิชาการจะต้องให้ความ
ส�ำคัญต่อการส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (นาวา สุขรมย์, 2550: 3)
จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาภาวะผูน้ �ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีผ่ ลต่อบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพือ่ เป็นแนวทางและข้อมูล
ในการพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการขององค์การต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

2. เพือ่ ศึกษาบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
4. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ด้ า นการก� ำ หนดเป้ า หมายและ
พันธกิจของโรงเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและ
การสอน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการ
นิเทศการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
อย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ�ำนวน
2,303 คน (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3, 2562: 3)
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กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ�ำนวน 320 คน
ก� ำ หนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต าราง
(Krejcie & Morgan บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด,
2556: 42–44)

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

ตาราง 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลตามระเบียบขัน้ ตอนของทางบัณฑิตวิทยาลัย
โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่าง
ได้รับแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 320
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทัง้ หมด

การวิเคราะห์ข้อมูล
มีการใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
วิจัย ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
2. สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวม
ดังตาราง 1

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวม
และรายด้าน

ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

S.D.

ระดับภาวะผู้นำ�

ลำ�ดับ

1 ด้านการกำ�หนดเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน

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 ด้านการกำ�กับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
โดยรวม

4.27
4.33

0.53
0.43

มาก
มาก

6
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จากตาราง 1 พบว่าภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน และด้าน
ตาราง 2

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือด้านการก�ำกับติดตามความ
ก้าวหน้าของนักเรียน
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ ว
กับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
โดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 2

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน

บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา

S.D.

ระดับบรรยากาศองค์การ

ลำ�ดับ

1 ด้านโครงสร้างองค์การ

4.38

0.49

มาก

3

2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน

4.44

0.52

มาก

1

3 ด้านขวัญและกำ�ลังใจ

3.99

0.49

มาก

5

4 ด้านการยอมรับนับถือ

4.10

0.49

มาก

4

5 ด้านความเสี่ยง

4.39
4.26

0.49
0.42

มาก
มาก

2

โดยรวม

จากตาราง 2 พบว่าบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเป็นด้าน
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเสีย่ งส่วน
ตาราง 3

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ด้านขวัญและก�ำลังใจ
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ตัวแปร

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y

ระดับความ
สัมพันธ์

X1

1

-

-

-

-

-

.728**

สูง

X2

.691**

1

-

-

-

-

.737**

สูง

X3

.649

.620

1

-

-

-

**

.684

สูง

X4

1

-

-

.726

**

สูง

X5

1

-

.741

**

สูง

**
**

.626

**

.673

**
**

.642

.652

**

.700

.690

**
**

.739

**
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ตาราง 3

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (ต่อ)

ตัวแปร

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y

ระดับความ
สัมพันธ์

X6

.675**

.715**

.647**

.675**

.706**

1

.832**

สูงมาก

.867**

สูงมาก

X
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 3 พบว่าภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
ในระดับที่สูงมาก (rxy=.867**) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 4

4. วิเคราะห์ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั้ ตอน (Stepwise Multiple
Regression)

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน เพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โมเดล

ตัวแปรพยากรณ์

R

R2

F

P

1

X6

.832

.692

714.054

0.000

2

X 6 , X1

.862

.743

458.078

0.000

3

X 6 , X1, X4

.877

.769

350.418

0.000

4

X 6 , X1, X4, X2

.882

.777

274.699

0.000

.884

.781

223.993

0.000

5

X 6 , X1, X4, X2, X5
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 4 ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารของสถานศึกษา ด้านการก�ำกับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน (X6) ด้านการก�ำหนด
เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน (X1) ด้านการ
นิเทศการศึกษา (X4) ด้านการบริหารหลักสูตรและ
การสอน (X2) ด้านการวัดและประเมินผล (X5)
ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัด

ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบ
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ
Y´ = 0.782 + 0.348X6 + 0.139X1 +
0.123X4 + 0.107X2 + 0.091X5
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z´y = 0.444ZX6 + 0.170ZX1 +
0.162ZX4 + 0.123ZX2 + 0.108ZX5

อภิปรายผล
จากการวิจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผู้วิจัยได้พบ
ข้อประเด็นที่น่าสนใจและควรน�ำมาอภิปราย
และน�ำเสนอดังต่อไปนี้
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและ
รายด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เป็นด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมา
คือ ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอน และมีการสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน และผู้บริหารได้ใช้ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มาด�ำเนินการจัดท�ำ
หลักสูตรสถานศึกษา ได้ตามหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ มีการติดตามผลการใช้หลักสูตร
ดูแลคุณภาพการจัดท�ำหลักสูตรทีท่ นั สมัยอยูเ่ สมอ
และน�ำวิธีการต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
โรงเรียน กระตุ้นให้ครูปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม
การสอน และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้การท�ำงาน
ในองค์กรกับคณะครูบุคลากรมีประสิทธิภาพที่ดี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล
เทินสะเกษ และยุวธิดา ชาปัญญา (2563: 199-

207) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุกญ
ั ญา
ราชชุยแสน และธันยาภรณ์ นวลสิงห์ (2562:
473-485) ได้ศกึ ษาเรือ่ งภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มาโนช เฮงยศมาก และอาคม
อึ่งพวง (2559: 112-118) ได้ศึกษา ภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ดังนี้ ด้านการจัดให้มีสิ่ง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริม การท�ำงานเป็นทีม ด้านการนิเทศและ
ประเมินผลด้านการสอน ด้านการประสานงานการ
น�ำหลักหลักสูตรไปใช้ ด้านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้านการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการก�ำหนดเป้าหมาย
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเผด็จ
มีชยั (2554: 94) ได้ศกึ ษา ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้น�ำทางวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมาก
ไปหาน้อย ตามล�ำดับดังนี้ คือ ด้านการบริหาร
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จัดการหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการเรียน
การสอน ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ และด้านการ
นิเทศการศึกษา ตามล�ำดับ
2. บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เป็นด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านความ
เสีย่ ง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารมีกระบวนการ
ด�ำเนินงานทีม่ คี วามส�ำคัญและความชัดเจนในการ
ปฏิบตั งิ านตามก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนิน
งาน มีการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ในการท�ำงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ไม่เพียงแค่นั้น ผู้บริหารยังด�ำเนินงานของ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโอกาส
ที่จะเกิดความผิดพลาดในงาน ได้แก่ การป้องกัน
ความเสี่ยง การตัดสินใจ การประชุมปรึกษาหารือ
และการกล้าเผชิญความเสี่ยง ได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้การท�ำงานประสบผลส�ำเร็จท�ำให้งาน
มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กมลกาญจน์ อรุณรัตน์ และ
ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ (2563: 18-26) ได้ศึกษา
เรือ่ งบรรยากาศองค์การทีส่ ง่ ผลต่อชุมชนการเรียน
รูท้ างวิชาชีพของครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พบว่าบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ค่านิยมและพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือด้านโครงสร้างองค์การ และด้านมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุไรวรรณ บุญธรรมมา และประหยัด ภูมิโคกรักษ์
(2559) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศ
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องค์การและความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 พบว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า บรรยากาศองค์การด้านการก้าวหน้าทาง
วิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือและด้าน
การเอื้ออาทรต่อกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
ในระดับทีส่ งู มาก ( r =.867) อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์ทาง
บวกในระดับสูง โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับ
สูงสุด คือ ด้านการก�ำกับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมิน
ผล ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน ด้านการ
ก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน ด้านการ
นิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามล�ำดับ จากผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จทางด้านการ
จัดการศึกษานั้น มีองค์ประกอบส�ำคัญของความ
ส�ำเร็จในอันดับต้นๆ นั้นคือ ผู้บริหารโรงเรียน
ก�ำหนดแนวทางตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามจุดมุง่ หมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ โดยติดตาม
ตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนอย่างต่อ
เนือ่ ง มีควบคุมก�ำกับนิเทศ และน�ำผลการประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดเป้าหมายของโรงเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละอองดาว ปะโพธิง
(2554: 81-82) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับ
พฤติกรรมการสอนทีม่ ปี ระสิทธิผลของครูในสถาน
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ความ
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สัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษากับ พฤติกรรมการสอนทีม่ ปี ระสิทธิผล
ของครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่าอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 จากตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร มีตัวแปรที่
ทดสอบแล้วส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ�ำนวน 5
ตัวแปร ตามล�ำดับ ได้แก่ ด้านการก�ำกับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการก�ำหนด
เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน
และด้านการวัดและประเมินผล จะเห็นได้วา่ ตัวแปร
เหล่านี้จะมีส่วนส�ำคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ในการใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การการก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน
เพือ่ ใช้ทศิ ทางการพัฒนาโรงเรียน ร่วมทัง้ นิเทศติดตาม
และวัดและประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ กระตุ้น
ให้ครูปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอน และการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง
สม�่ำเสมอ อีกด้านที่ส�ำคัญคือการก�ำกับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนตามจุดมุ่งหมายตาม
ที่ก�ำหนดไว้ ต้องติดตามตรวจสอบประเมินความ
ก้าวหน้าผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ก�ำหนดปฏิทินการ
วัดผล ติดตาม ก�ำกับนิเทศ และน�ำผลการประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดเป้าหมายของโรงเรียน
เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน การรวบรวมการสรุปและรายงานข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและรายงานต่อผูป้ กครอง
โดยสิ่ ง เหล่ า นี้ นั้ น จะท� ำให้ ก ารบริ ห ารงานใน
สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง

กับสอดคล้องกับแนวคิดของ David & Thomas
(1989: 74) กล่าวว่า การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียนมีแนวทางดังนี้ คือ 1) ให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ก�ำกับดูแลการเรียนของนักเรียนผ่านการสังเกต
อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการและการสั ม ผั ส โดยตรง
3) การพัฒนาและใช้วิธีการง่ายๆ จากการท�ำงาน
ประจ�ำในการรวบรวม การสรุปและการรายงาน
ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีลักษณะ
ที่มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของการเรียนรู้
4) การส�ำรวจนักเรียนที่เรียนอ่อนรายบุคคล
และเป็นกลุ่มโดยดูจากข้อมูลคะแนนในห้องเรียน
รู้รวมทั้งระดับผลการเรียน เพื่อช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเรียนโดยใช้เวลานอกเหนือ
ไปจากการเรียนในห้องเรียน 5) ใช้ผลทีไ่ ด้จากการ
ประเมินความต้องการของคณะครูในการประเมิน
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูและ 6) ให้
ผู้ปกครองตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน
ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก�ำกับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�ำ่ กว่าด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรก�ำหนดแนวทาง
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
จุดมุง่ หมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ใช้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ก�ำหนดปฏิทนิ การวัดผล การดูแลควบคุม
ก�ำกับนิเทศ และน�ำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ในการก�ำหนดเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป
2. จากการวิจยั พบว่า บรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด้านขวัญและก�ำลังใจ
มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารควร
ให้ความใส่ใจบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริมให้
บุคคลากรมีก�ำลังใจและมีความกระตือรือร้นใน
การท�ำงาน ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านสังคม และชื่นชมในเวลาที่ประสบความ
ส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน จะท�ำให้งานท�ำงานนั้น
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก�ำกับ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ที่ส่งผลต่อ
บรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�ำคัญ
การก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อ
เป็นการก�ำหนดจุดมุ่งหมายตามที่ก�ำหนดไว้ และ
มีการติดตามตรวจสอบประเมินความก้าวหน้า
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการรวบรวมการสรุป
และรายงานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และรายงาน
ต่อผู้ปกครอง เพื่อเกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีใ่ ห้ได้คณ
ุ ภาพ ส่งผลท�ำให้การบริหารงาน
ในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ไม่สง่ ผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 แสดงให้เห็นว่า
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอโดยค�ำนึง
ถึงการสร้างบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่เอื้อ
ต่อบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ก็บข้อมูลเฉพาะสถาน
ศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เท่านั้น ในครั้งต่อไปควร
เก็บข้อมูลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ทีม่ คี วาม
ครอบคลุมสถานศึกษาให้มากที่สุด
2. งานวิจัยนี้ก�ำหนดตัวแปรตามแนวคิด
ที่กำ� หนดไว้เท่านั้น จึงควรมีการวิจัยโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีอื่น ซึ่งอาจมีตัวแปรที่แตกต่างไปเพื่อจะได้
ข้อมูลในมิตอิ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียนอย่างรอบด้าน
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ไม่
เพียงแค่ตัวแปรด้านภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้สารสนเทศ
เกี่ยวกับตัวแปรที่มีบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ
โรงเรียนต่อไป
4. งานวิจยั นี้ พบว่าการก�ำกับติดตามความ
ก้าวหน้าของนักเรียนส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียนมากทีส่ ดุ จึงควรศึกษาเชิงลึก ว่าเหตุใด
การก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนจึง
ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
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