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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สงักดัส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 2) ศึกษาประสิทธภิาพการสอนของครใูน
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู และ 4 ) ศึกษาภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครู สงักดัส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 จ�านวน 342 
คน จ�าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 30 คน ครูจ�านวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามประสิทธิภาพการสอน เท่ากับ 0.74  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การก�าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจ การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับต�่าสุด คือ ด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2)ประสิทธิภาพการสอนของครูอยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านเทคนิคและทักษะในการสอนที่หลากหลาย และด้านการวางแผนและเตรียม
การสอน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่สอน 3) ภาวะ
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ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ร้อยละ 54.70 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
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Abstract

This research aimed: 1) to study the academic leadership of school administrators 
under the Roi et primary educational service area office 1 2) to study the teaching efficiency 
of teachers in school under the Roi et primary educational service area office 1 3) to study 
the relationship of the academic leadership of school administrators affecting the teaching  
efficiency of teachers and 4) to study the academic leadership of school administrators  
affecting the teaching efficiency of teachers under the Roi et primary educational service 
area office 1. The samples of this research were 342 the school administrators and the 
teachers under the Roi et primary educational service area office 1; 30 administrators 
and 312 teachers. The research instrument was a 5-level rating scale questionnaire with  
reliability of innovative leadership of school administrators is 0.82 and the efficiency of  
academic administration was 0.74 The statistics used for data analysis were mean,  
standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple 
Regression.

The research results were as follows: 

1) The academic leadership of school administrators under the Roi et primary  
education service area office 1 on overall was at the highest level. When considering each 
aspect, it was found that aspects were at the highest average level. There are professional  
teacher’s development, defining vision, goal and the learning mission, curriculum and  
teaching management, and the supervision learning management. The lowest average level is 
making the environment to support to learn. 2) The teaching efficiency of teachers on overall 
was at the highest level. When considering each aspect, it was found that aspects were at 
the highest average level. There are making atmosphere and environment support to learn, 
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measurement and evaluation learning, the various techniques and teaching skill, plan and 
prepare to teach. The lowest average is the knowledge and understanding to curriculum  
and content of subject that teaching 3) The relationship academic leadership of school  
administrators affecting the teaching efficiency of teachers correlated positively with the  
statistically significant at .01 level. 4) The academic leadership of school administrators.  
Make the environment to support to learn (X

5
), professional teacher’s development (X

4
),  

curriculum and teaching management (X2) together predicted the teaching efficiency of 
teachers at 54.70 percent. The equation with raw score and standard score can be written 
as follows:

A predictive equation in raw score

Y´ = 1.762 + .256X
5
 + .216X

4
 + .150X

2

A predictive equation in standard score

Z´
y 
= .345ZX
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2

Keywords: Academic Leadership of School Administrators, the Teaching Efficiency of 
Teachers 

บทนำา

“คุณภาพการศึกษา” ค�านี้เป็นค�าท่ีกล่าว
ถงึกนัมาเนิน่นานเก่ียวกับความหมายของคณุภาพ
การศึกษา รวมทัง้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกนัระดม
ความคดิเหน็หาวธีิการและแนวทางทีจ่ะท�าอย่างไร
ให้เกดิการพฒันาคณุภาพการศึกษาของประเทศไทย
ให้ดขีึน้ทดัเทยีมกบันานาชาต ิครูในฐานะทีเ่ป็นผูน้�า
หลกัสตูรมาสูก่ารปฏบิตัแิละรบัผดิชอบโดยตรงต่อ
การจดัการเรยีนรู้ จ�าเป็นต้องมคีวามรูแ้ละเข้าใจถงึ
เป้าหมาย ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมตามแนวทางที่หลักสูตรก�าหนดไว้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนด�าเนิน
ไปอย่างมีคุณภาพ (กอบศักดิ์ มูลมัย 2554: 46) 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ด้านคุณภาพการ
ศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต�่า คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูง
ขึ้น โดยมีจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
วัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนกัเรยีนขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า มค่ีาเฉลีย่ 
ต�่ากว่าร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ที่
อยู่ในระดับต�่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการ
พฒันาใกล้เคยีงกนั เนือ่งจากข้อจ�ากดัทีส่�าคญัของ
การศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตร ระบบการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
จัดการจัดการศึกษาด้วย และครูที่มีคุณภาพยัง
กระจายไม่ทัว่ถงึไปยงัสถานศกึษาต่างๆ (ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ, 2559: 41-42) และสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กล่าวถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบ
ประมาณทางการศกึษาซึง่เป็นปัญหาเชงิโครงสร้าง
และระบบการจัดการที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไข (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2560: 
45-48) จากสภาพการณ์ ดงักล่าว จงึจ�าเป็นต้องมี
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้�าทีเ่หน็ความส�าคญั
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ทางวิชาการในการบริหารจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อ
จัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (โรจน์  
สารรัตนะ. 2557: 25) 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการมีความส�าคัญต่อ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็นงานหลักที่ส�าคัญ
ของการบรหิารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษา
ประเภทใดมาตรฐานและคณุภาพของสถานศกึษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานดา้นวชิาการ เนื่องจากงาน
วชิาการถอืเป็นหวัใจของสถานศกึษาและเกีย่วข้อง
กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์ (2553: 12) และนาวา  
สุขรมย์ (2550: 13) ยังกล่าวว่า ภาวะผู้น�าทาง
วชิาการเป็นความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในการน�าความรู้ ทักษะตลอดจนเทคนิคต่างๆ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินงานวิชาการ ให้
บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือปฏิบัติงานจนบรรลุ
เป้าหมาย และ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ทีม่ภีาวะผูน้�าทางวชิาการยงัสร้างสรรคใ์นการชีน้�า
หรอืโน้มน้าวจงูใจข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาตลอดจน ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายให้เข้าใจและเกิด
ความตระหนกัในการรวมพลงัและประสานสมัพนัธ์
เพ่ือพัฒนางาน วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัการส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนรูใ้ห้กบั
ผู้เรียนได้บรรลุผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนด
ไว้อย่างมีคุณภาพ (สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 
2553: 188-190) 

ภาวะผูน้�ามคีวามส�าคญัต่อบทบาทผูบ้รหิาร 
ในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษา ในอนาคต
จะต้องสร้างทัง้องค์การและปรบัปรงุระบบใหม่เพือ่
สอดคล้องกับความต้องการของโครงสร้างสังคมใหม่ 
ความรู้ในการสอนและหลักสูตรจะเน้นทักษะหนึ่ง 
ในการเป็นผู้น�าจากที่มุ่งเน้นที่การสอนและการ
เรียนรู้จากด้านของจรรยาบรรณในการท�างาน  

มีการยอมรับฟังจากผู้ร่วมงานและช่วยในการ
ก�าหนดทศิทางในโรงเรยีนและยิง่ไปกว่านัน้ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษาต้อง มองการศึกษาเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งของการบริหารเพื่อต่อสู้กับปัญหาท่ีไม่ต้อง 
ให้นกัเรียนเผชิญหน้าอย่างโดดเดีย่ว (Murphy and  
Kevin, 1999: 163) อย่างไรก็ตาม สภาพการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
พบว่า มีสถานศึกษาในการก�ากับดูแลทัง้ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีโรงเรียนที่มีจ�านวน
ครูไม่ครบชั้น อยู่ในสภาวะขาดแคลนครูท�าให้ครู
ต้องสอนในวิชาท่ีตนเองไม่มีความช�านาญท�าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่
ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์ และยังมีปัญหาด้านความ
พร้อมทางทรัพยากรและบุคลากรของโรงเรียน 
และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนของ
ชุมชน (ข้อมูลสารสนเทศส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1, 2563: 11) 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น�าทางวิชาการในการ
บริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา เป็น 
ผูอ้�านวยความสะดวก เป็นผูส้นบัสนนุ และเป็นผูน้�า
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาครู ซึ่งเป็น
บุคลากรที่ส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมาย และความต้องการของผู้ปกครอง 

ผูว้จัิยในฐานะเป็นคร ูจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในสถาน
ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ผลการวิจัยคาดว่าจะน�าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาความเป็นผู้น�าทางวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และยกระดบัการสอนของ
ครใูห้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ อาจส่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาได้ ในโอกาสต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

3. เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ของภาวะผู้น�า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
การสอนของครใูนโรงเรียน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

4. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

สมมติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษามคีวามสมัพันธ์ทางบวกกบัประสิทธภิาพการ
สอนของครใูนสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

2. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การสอน ด้านการนเิทศการจดัการเรยีนรู ้ด้านการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และด้านการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างน้อย 3 ด้าน 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วิจัยมุง่ศกึษาภาวะผู้น�า

ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ประกอบด้วย 
5 ด้าน ดงันี ้1)ด้านการก�าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย
และพนัธกจิ 2)ด้านการบรหิารจดัการหลกัสตูรและ
การสอน 3)ด้านการนเิทศการจดัการเรยีนรู ้4)ด้าน
การพฒันาความเป็นครมูอือาชพี และ 5) ด้านการ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง	

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน สงักดัส�านกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
จ�านวน 2,845 คน จ�าแนกเป็น ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจ�านวน 230 คน และครูจ�านวน 2,615 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน  
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 จ�านวน 342 คน ซึ่งจ�าแนกเป็น  
ผู้บรหิารโรงเรยีนจ�านวน 30 คน และครจู�านวน 312 
คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางที่ 
Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 
42–44) ได้มาซึง่กลุม่ตวัอย่างผู้วจิยัท�าการสุม่แบบ
แบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้ตารางเลขจนครบ 342 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนท่ี 1สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท�างาน ต�าแหน่ง และขนาด
ของโรงเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับภาวะผู้น�า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ (Likert 
Type) 
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 ตอนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพ
การสอนของครูในโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Type)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
เก็บรวบรวมข้อมลูจากคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภฏัร้อยเอด็และติดต่อประสานงานกบัโรงเรยีน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม และ
สามารถเก็บข้อมูลกลับคืนมาได้ทั้งหมด จ�านวน 
342 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. น�าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา 
ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ก่อนน�าไปประมวล
ผลคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์ข้อมูลใน
ล�าดับต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 

2. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น�าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับประสิทธิภาพ
การสอนของคร ูโดยวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน

3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดย
การค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน 

4. การวเิคราะห์ข้อมลูภาวะผูน้�าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครใูนโรงเรียน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยใช้การ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบมขีัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression)และสร้างสมการถดถอย 
เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบดังนี้

1. ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาทีส่งักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านการก�าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมายและ
พนัธกจิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน  
5 ข้อ และอยู่ในระดับมากจ�านวน 2 ข้อ โดยด้าน
ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุด คอื ผูบ้รหิารสถานศึกษาร่วมกบั 
ครูมีการปรับปรุงเป้าหมายเพื่อการพัฒนางาน
วิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

1.2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดจ�านวน 4 ข้อ และอยู่ในระดับมากจ�านวน 2 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาแต่งต้ังคณะท�างานจดัท�าหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีค�าสั่งชัดเจน

1.3 ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ  
พบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดจ�านวน 4 ข้อ และอยูใ่น
ระดับมากจ�านวน 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คอื ผูบ้รหิารสถานศึกษามกีารประชมุชีแ้จงให้คณะ
ครูเข้าใจบทบาทของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ

1.4 ด้านการพฒันาความเป็นครมูอือาชพี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 5 ข้อ 
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และอยู่ในระดับมากจ�านวน 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
ได้พัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.5 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 3 
ข้อ และอยู่ในระดับมากจ�านวน 4 ข้อ โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาก�ากับ 
ติดตาม การประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

2. ประสทิธภิาพการสอนของครใูนโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
และเนือ้หาวชิาทีส่อนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
จ�านวน 6 ข้อ อยู่ในระดับมากจ�านวน 1 ข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถถ่ายทอดเนื้อหา
สาระวิชา จากหลักสูตรสู่การสอนในช้ันเรียนได้
อย่างสอดคล้องและเหมาะสม

2.2 ด้านการวางแผนและเตรยีมการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เม่ือพจิารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 6 ข้อ อยู่ใน
ระดับมากจ�านวน 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ เลือกวิธีการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้

2.3 ด้านการวดัประเมนิผลการเรยีนรู ้โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่
สงูสดุ คอื วัดผลและประเมนิผลการเรยีนการสอน
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

2.4 ด้านเทคนิคและทักษะในการสอน
ที่หลากหลาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนฝึกคิด ฝึกท�า ฝึกแก้ปัญหา เพือ่พฒันาทักษะ
การเรียนรู้

2.5 ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุทกุข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื 
ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีการรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละด้านกับ
ประสทิธภิาพการสอนของครใูนสถานศกึษาสงักดั
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 1 พบว่าทกุด้านมคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกใน
ระดับมาก (r=0.64-0.69) อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับ
สูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

4. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X

5
) ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการสอนของครใูนสถานศกึษาสงักดั
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 1 ร้อยละ 48.30 เมื่อเพิ่มตัวพยากรณ์ ด้าน
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (X

4
) เข้าไปจะมี

อ�านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 53.40 เพ่ิมขึน้จาก
เดิมร้อยละ 5.10 และเม่ือเพ่ิมตัวพยากรณ์ด้านการ
บรหิารจดัการหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (X

2
) 

เข้าไป จะมอี�านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 54.70 
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.30 ดังนั้น ภาวะผู้น�า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้านที่
กล่าวมานีส่้งผลต่อประสทิธภิาพการสอนของครใูน 
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สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 อยา่งมีนยัส�าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั .01 เขยีนเป็นสมการณ์พยากรณ์ได้ดังน้ี

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y´ = 1.762 + .256X
5
 + .216X

4
 + 

.150X
2

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z´
y 
= .345ZX

5
 + .262ZX

4
 + .195ZX

2

อภิปรายผล

จากการวิจัย ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
ผู ้วิจัยน�าประเด็นข้อค้นพบส�าคัญและน�ามา 
อภิปราย ดังต่อไปนี้

1. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
ความเป็นครมูอือาชพี เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ท 
ั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาท 
อย่างยิง่ในการส่งเสริมพฒันาครเูพ่ือเพิม่สมรรถนะ
ทางวิชาชีพให้เกิดขึ้น จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น
อย่างยิง่ท่ีจะสร้างครใูห้บงัเกดิศกัยภาพทางสมรรถนะ
ทีส่งูก้าวสู่ความเป็น “ครมูอือาชพี” ซึง่จะช่วยพฒันา
ทกัษะการสอนเพือ่เพิม่พนูการเรยีนรูข้องนกัเรยีนได้ 
ผลการวจิยัสอดคล้องกบัจกัรกฤษ วงษ์ชาลี (2551: 
81–84) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอดุรธานี พบว่า ภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านหลกัสูตร 2) ด้านการประเมนินกัเรยีน 3) ด้าน

การจดัโครงการส�าหรบัเด็กทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
4) ด้านการประเมินผลการสอนของครู 5) ด้าน
การวางแผนเพือ่พฒันาความเป็นครมูอือาชพี โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ (2561:117 ) ได้วิจัยเรื่อง  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง (rxy=.462) อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็
เขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิการเรยีนรูเ้ป็นด้านทีมี่ค่า
เฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษา
เห็นถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานท่ีเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และการเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการในสถาน
ศึกษาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
ดังที่ นรา สมประสงค์ (2555: 37) ชี้ว่า บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสภาพ
แวดล้อมด้านการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาการเรยีน 
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  
จดับรรยากาศทางวชิาการในโรงเรียน การจัดบรกิาร
ทางด้านวิชาการ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกสถานที่ทุกเวลาและ 
ทุกโอกาส ผลการวิจัยสอดคล้องกับ จรัสศรี  
หะทะยัง (2557: 61–66) ได้วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธภิาพการสอนของครภูาษาองักฤษ 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า  
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1) ปัจจยัด้านบคุลิกภาพและลกัษณะของความเป็น
ครู อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการใช้สื่อการ
เรยีนการสอน ด้านความรูค้วามสามารถในเนือ้หา
วิชา ด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
และด้านบรรยากาศการเรยีนการสอน อยูใ่นระดบั
มาก2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน 
ของครท้ัูง 5 ปัจจัยมคีวามสมัพันธกัับประสทิธภิาพ
การสอน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมากอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่าทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก โดยด้านที่
มีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อาจเนื่องมา
จาก ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีทักษะในการจัดการ
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่มีภาวะผู้น�าทางวิชาการจะสามารถสร้าง 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ 
วิเชียร ทองคลี่ (2554: 119–122) ได้วิจัยเรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทาง
วชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษากบัการจดัการเรยีนรู้ 
ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงาน
วจิยัของ ฐติณิฐั ปรงุชยัภมิู (2561:117 ) ได้ศกึษา
งานวจิยัเรือ่ง ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผูน้�าทาง
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธผิลการ
ปฏบิติังานของครูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง (rxy=.462) อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
คร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 จากตัวแปรที่ทดสอบแล้วมีความ
สามารถในการพยากรณ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 จ�านวน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ คือ ด้าน
การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู ้ด้านการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิ 
การท�านายหรือพยากรณ์ร้อยละ 54.70 อภิปราย
ได้ดังนี้

4.1 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษาด้านการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ
เรียนรู้ เป็นตัวแปรแรกที่เข้าสู่สมการมีค่าอ�านาจ
การพยากรณ์ร้อยละ 48.30 สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ ทิศนา แขมมณี (2551: 18) ได้กล่าวว่า  
ภาวะผู้น�าทางวิชาการด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ต้องด�าเนินงานสนับสนุน ช่วย
เหลอืการจัดบรรยากาศงานวชิาการ สอดคล้องกบั 
แนวคิดของนรา สมประสงค์ (2555,: 37) ได้
กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
สถานศกึษา จดับรรยากาศทางวิชาการในโรงเรยีน 
การจัดบริการทางด้านวิชาการ การจัดบรรยากาศ
ในห้องเรียน การศึกษาดูงานของครู และการจัด
บรรยากาศห้องต่างๆ ของโรงเรียน การจัดแหล่ง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 
และทุกโอกาส

4.2 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
เป็นตัวแปรที่สองที่เข้าสู่สมการมีค่าอ�านาจการ
พยากรณ์ร้อยละ 53.40 สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
นาวา สุขรมย์ (2550: 25) การพัฒนาความเป็น
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ครูมืออาชีพ คือ การด�าเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ครู  
มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสมกับสภาพของสงัคม 
น�าไปใช้ปรบัปรงุการ จดัการเรยีนการสอน และการ
พฒันาความเป็นครมูอือาชพี ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จงึต้องมกีาร ด�าเนนิงาน เพือ่ส่งเสรมิให้คร ูมคีวามรู ้
ความสามารถ เหมาะสมกบัสภาพของสังคม น�าไป
ใช้ปรบัปรงุ การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องกบั
แนวคิดของ Hoy & Hoy (2006: 2–83) ได้กล่าว
ว่า การพฒันาความเป็นครมูอือาชพี เป็นคณุสมบตัิ
ของผูบ้รหิารสถานศึกษาทีม่กีารส่งเสรมิพฒันาความ
เป็นครดู้านการจดักิจกรรมเรียนการสอน จดัให้มีการ
ประชมุสมัมนาหรอือบรม ทีส่ถาบนัหรอืหน่วยงาน
อื่นเป็นผู้จัดตามโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม
ให้ครมูคีวามรู ้ความสามารถเพ่ิมทกัษะ และความ
สามารถของบุคคลในองค์การ 

4.3 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรยีนการสอน เป็นตวัแปรทีส่ามทีเ่ข้า สู่สมการ
มค่ีาอ�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 54.70 สอดคล้อง
กับแนวคิดของชวลิต ชูก�าแพง (2551: 64-65)  
ได้กล่าวว่า การบรหิารหลกัสตูรเป็นการบรหิารงาน
ด้านวิชาการซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรม 
ทกุชนดิในโรงเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัปรงุพฒันาการ
เรยีนการสอนให้ได้ผลดแีละมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
จะต้องบริหารอย่างเป็นระบบระเบียบและรวมถึง 
กระบวนการเรียนการสอนด้วย มีองค์ประกอบ 3 
ส่วนคือ การวางแผนหลักสูตร การน�าหลักสูตร 
ไปใช้ และการประเมินหลักสูตร สอดคล้องกับ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2554: 49) ได้กล่าวว่า  
การบริหารหลักสูตรเป็นการด�าเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่การ
วางแผนเกีย่วกบัการใช้หลกัสูตร การประชาสมัพันธ์
หลักสูตร โดยการตรวจสอบ หลักสูตร แม่บท 
ก่อนน�าไปใช้การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวจัิยภาวะผู้น�าทางวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้

1.	ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 จากการวจัิยพบว่าภาวะผูน้�าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีค่า
เฉล่ียต�่ากว่าด้านอื่นๆ แต่กลับเป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนการรู้ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเป็นกัลยาณมิตร
กับครูและนักเรียนเพื่อเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียน

1.2 จากการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 ด้านความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรและเนือ้หาวชิาทีส่อน มีค่า
เฉลีย่ต�า่กว่าด้านอืน่ๆ ดงันัน้ สถานศกึษาควรมกีาร
ส่งเสริมให้คร ูได้มคีวามรูค้วามเข้าใจตระหนกั และ
เห็นความส�าคัญของหลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตรแกน
กลาง หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนตัวชี้วัดของ
รายวิชา ก�าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับจุดประสงค์
และเนือ้หา ใช้ทกัษะการสอนแบบต่างๆ ได้เหมาะสม 
กับเนื้อหา 

2.	ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป	

2.1 ควรท�าการวิจัยในเชิงลึกด้วย การ
พฒันาโปรแกรมการเสรมิสร้างภาวะผูน้�าทางวชิาการ
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ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อน�าไป
ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ภาวะผู้น�าทางวิชาการที่จะส่งผลดีต่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาในพื้นที่

2.2 ควรท�าการศึกษาภาวะผูน้�าทางวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระเบียบวิธีวิจัยและ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากหลายๆ พื้นที่ใน
สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ได้ผลวิจัย
เชิงลึกที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งในแง ่
ปัจจัยเง่ือนไข กระบวนการ ยุทธศาสตร์และ 
ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น 
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