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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

   1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาวิเคราะห์สาระวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และบริหารหลักสูตร มีการพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาการ มีการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ท่ีปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาชพี ทักษะชีวิต มีคุณธรรมและยึดประโยชน์ส่วนรวมในระดับสากล  

   2. ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของ 
ตัวผู้ร่วมงานเองไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กร ผู้บริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ทิศทาง หรือแนวทางการ
พัฒนาองค์กรท่ีเป็นรูปธรรม เป็นท่ี ยอมรับ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ และผู้บริหารมีสามารถให้คําปรึกษา
แนะนํา พัฒนาและช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เก่ียวข้อง และนําองค์กรไปสู่การพัฒนาศกัยภาพ 
ความเป็นพลโลกของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรทําการศึกษาแนวทางการการจัดการเรียนการสอนท่ีปลูกฝังให้เยาวชนยึดประโยชน์ส่วนรวม 
   2. ควรทําการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   3. ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการทําวิจัยเป็นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาและความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครูภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูภาษาไทย ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ จํานวน 324 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกดัสํานักงานการศกึษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้าน
การพัฒนาและการจูงใจครู รองลงมา คือ ด้านการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน และด้านการกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ตามลําดับ 2) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครูภาษาไทย พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 ท้ังภาพรวมและรายด้าน 
 

คําสําคัญ : ภาวะผู้นํา / การอ่านและการเขียน 
 
 
 
 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the leadership of the school administrator and 
the relationship of the school administrator to encourage the students quality for reading and 
writing in the basic education institution according to the school administrator, academic 
teachers and Thai teachers in Phichit Primary Education Service Area Office 1. The samples 
were 324 persons consisting principals, academic teachers and Thai teachers from small, 
medium, and large school of size. The instrument used for collecting data was 5 levels of 
rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing data were mean, standard 
deviation, and pearson pordrduct moment correlation coefficent. The finding were as follows. 
1) Leadership of the administrator to encourage the students quality for reading and writing in 
the basic education institution in Phichit Primary Education Service Area Office 1 was 
performed at a high level as a whole and while considering separately, all of the leadership of 
the administrator to encourage the students quality for reading and writing in the basic 
education institution were performed at high level. The highest average was the development 
and motivating teachers, the second was teaching program management, assign the school’s 
mission and enhancing the good atmosphere in school. 2) Leadership of the school 
administrator to encourage the students quality for reading and writing in the basic education 
institution according to the school administrator. academic teachers were positive 
relationships significance at the .05 level.  
 

Keywords : Leadership / Reading and Writing  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การรู้หนังสือ หรือการอ่านออกเขียนได้ โดยความหมายท่ัวไป หมายถึง การที่บุคคลสามารถท่ีจะอ่านและ
เขียนหนังสือได้ การอ่านในที่นี้ เป็นกระบวนการทางปัญญาในการรับรู้เรื่องเสียงและอักษร คือ รู้ว่าอักษรแต่ละ
ตัวแทนเสียงใด และจะประกอบอักษรต่างๆ อย่างไร ให้สื่อแทนเสียงต่างๆ ได้ นอกจากนี้ การอ่านยังรวมถึงการ
รับทราบความหมายของคําอีกด้วย ส่วนการเขียนนั้น โดยท่ัวไปหมายถึง ความสามารถในการสะกดคํา และเรียบ
เรียงคําให้เป็นประโยคหรือข้อความเพื่อส่ือสารได้ จากที่กล่าวมานี้ การสอนให้รู้หนังสือ ก็คือ การสอนทักษะการ
สื่อสารในด้านของการรับสาร (อ่าน) และด้านการส่งสาร (เขียน) นั่นเอง โดยเฉพาะในด้านการอ่านนั้น เป็น
ทักษะที่สําคัญท่ีจะทําให้บุคคลพัฒนาตนเอง อันเน่ืองมาจากผลของการอ่านที่จะทําให้เกิด โลกทัศน์และชีวทัศน์
ท่ีกว้างไกลและลึกซ้ึงย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตาม มุมมองท่ีว่าการรู้หนังสือ คือ การอ่านออกเขียนได้นั้น ดูเหมือนกับว่า
เป็นการพิจารณาการรู้หนังสอืในมิติของผลผลิตในระบบการศึกษาและเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับช่วงชีวิตในวัยเรียน
เท่านั้น ท้ังท่ีในความเป็นจริงแล้ว การรู้หนังสือเป็นศักยภาพของมนุษย์ในแทบจะทุกมิติ (Tongart, C., 2013, 
quoted in Panthong, L., 2014, p.1) 
 จากข้อมูลสํารวจการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ตามนโยบายในปี 2558 เป็นปี
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า หลังจากกระทรวง ศึกษาธิการได้พัฒนาระบบ
การจัดการสอนของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2,020 โรง มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ซ่ึงการสํารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน พบว่า       

มีนักเรียนอ่านไม่ออกร้อยละ 11.5 และเขียนไม่ได้ร้อยละ 8.7 สํารวจคร้ังท่ี 2 เดือนกรกฎาคม พบว่า มีนักเรียน
อ่านไม่ออกลดลงเหลือร้อยละ 5.6 และเขียนไม่ได้ร้อยละ 5.0 แสดงให้เห็นว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้พัฒนาให้แก่โรงเรียน และการจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนท่ี
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลน้ันประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง ส่วนการสํารวจนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 ก็พบว่า จํานวนนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึงอ่านและเขียนไม่คล่องก็ลดลงทุก
ระดับชั้นเช่นกัน โดยประเมินครั้งท่ี 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อ่านไม่ออกร้อยละ 8.7 เขียนไม่ได้ร้อยละ 
11.2 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่านไม่ออกร้อยละ 5.0 เขียนไม่ได้ร้อยละ 7.0 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่าน
ไม่ออกร้อยละ 5.0 เขียนไม่ได้ร้อยละ 7.6 ประเมินครั้งท่ี 2  เหลืออ่านไม่ออกร้อยละ 2.8 เขียนไม่ได้ร้อยละ 5.3 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อ่านไม่คล่องร้อยละ 4.4 เขียนไม่คล่องร้อยละ 11.3 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่าน
ไม่คล่องร้อยละ 2.5 เขียนไม่คล่อง ร้อยละ 8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อ่านไม่คล่องร้อยละ 3.5 เขียนไม่
คล่องร้อยละ 9.7 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่านไม่คล่องร้อยละ 1.9 เขียนไม่คล่องร้อยละ 6.6 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อ่านไม่คล่องร้อยละ 2.6 เขียนไม่คล่องร้อยละ 7.0 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่านไม่คล่อง   
ร้อยละ 1.4 เขียนไม่คล่องร้อยละ 4.7 (Office of the Basic Education Commission, 2015) จากข้อมูล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) พบว่า ยังมีนักเรียน  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กระจายอยู่
ตามเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างเร่งด่วน และเป็นหน้าท่ีหลักของผู้บริหารทุกโรงเรียนท่ีต้อง
สร้างความตระหนัก ต้องเป็นนโยบายสําคัญให้ครู และผู้เก่ียวข้องดําเนินการให้นักเรียนอ่านเขียนได้ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคนไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยครูสาระอื่นต้องมีส่วนร่วม
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และมีส่วนร่วมในการดูแล
บุตรหลานให้อ่านเขียนได้ กํากับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือในการแก้ปญัหาอ่านเขียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพราะการอ่านเป็นหัวใจสําคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ระดับสูงขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ด้านภาษา ถือ
เป็นเรื่องท่ีสําคัญ เพราะจะนําไปสู่การเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 Phichit primary educational service area office 1, (2015, pp.44-45) ผลการอ่านการเขียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2558 พบว่า ครั้งท่ี 1 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 
3.47 เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 5.50 ครั้งท่ี 2 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 2.02 เขียนไม่ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ครั้งท่ี 3 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 1.27 เขียนไม่ได้  คิดเป็นร้อยละ 2.50 ครั้งท่ี 4 มี
นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 1.03 เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 1.59 ครั้งท่ี 5 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิด
เป็นร้อยละ 0.67 เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 1.15  
 จากข้อมูลดังกล่าวนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีค่าคะแนนร้อยละลดลง แต่ยังมีนักเรียนท่ีอ่านไม่
ออก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 38 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 10 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จํานวน 12 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 14 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 จํานวน 5 คน รวมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 1-6 จํานวน 81 คน และนักเรียน
เขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 35 คน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 37 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 จํานวน 25 คน นักเรียนอ่านไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 22 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 7 
คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 14 รวมนักเรียนเขียนไม่ได้ เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จํานวน  
140 คน  
 การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เป็นนโยบาย และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ  
เห็นชอบให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และได้กําหนดให้ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) เป็นทศวรรษแห่งการ  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the leadership of the school administrator and 
the relationship of the school administrator to encourage the students quality for reading and 
writing in the basic education institution according to the school administrator, academic 
teachers and Thai teachers in Phichit Primary Education Service Area Office 1. The samples 
were 324 persons consisting principals, academic teachers and Thai teachers from small, 
medium, and large school of size. The instrument used for collecting data was 5 levels of 
rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing data were mean, standard 
deviation, and pearson pordrduct moment correlation coefficent. The finding were as follows. 
1) Leadership of the administrator to encourage the students quality for reading and writing in 
the basic education institution in Phichit Primary Education Service Area Office 1 was 
performed at a high level as a whole and while considering separately, all of the leadership of 
the administrator to encourage the students quality for reading and writing in the basic 
education institution were performed at high level. The highest average was the development 
and motivating teachers, the second was teaching program management, assign the school’s 
mission and enhancing the good atmosphere in school. 2) Leadership of the school 
administrator to encourage the students quality for reading and writing in the basic education 
institution according to the school administrator. academic teachers were positive 
relationships significance at the .05 level.  
 

Keywords : Leadership / Reading and Writing  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การรู้หนังสือ หรือการอ่านออกเขียนได้ โดยความหมายท่ัวไป หมายถึง การที่บุคคลสามารถท่ีจะอ่านและ
เขียนหนังสือได้ การอ่านในที่นี้ เป็นกระบวนการทางปัญญาในการรับรู้เรื่องเสียงและอักษร คือ รู้ว่าอักษรแต่ละ
ตัวแทนเสียงใด และจะประกอบอักษรต่างๆ อย่างไร ให้สื่อแทนเสียงต่างๆ ได้ นอกจากนี้ การอ่านยังรวมถึงการ
รับทราบความหมายของคําอีกด้วย ส่วนการเขียนนั้น โดยท่ัวไปหมายถึง ความสามารถในการสะกดคํา และเรียบ
เรียงคําให้เป็นประโยคหรือข้อความเพื่อส่ือสารได้ จากท่ีกล่าวมานี้ การสอนให้รู้หนังสือ ก็คือ การสอนทักษะการ
สื่อสารในด้านของการรับสาร (อ่าน) และด้านการส่งสาร (เขียน) นั่นเอง โดยเฉพาะในด้านการอ่านนั้น เป็น
ทักษะที่สําคัญท่ีจะทําให้บุคคลพัฒนาตนเอง อันเน่ืองมาจากผลของการอ่านที่จะทําให้เกิด โลกทัศน์และชีวทัศน์
ท่ีกว้างไกลและลึกซ้ึงย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตาม มุมมองท่ีว่าการรู้หนังสือ คือ การอ่านออกเขียนได้นั้น ดูเหมือนกับว่า
เป็นการพิจารณาการรู้หนังสือในมิติของผลผลิตในระบบการศึกษาและเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับช่วงชีวิตในวัยเรียน
เท่าน้ัน ท้ังท่ีในความเป็นจริงแล้ว การรู้หนังสือเป็นศักยภาพของมนุษย์ในแทบจะทุกมิติ (Tongart, C., 2013, 
quoted in Panthong, L., 2014, p.1) 
 จากข้อมูลสํารวจการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ตามนโยบายในปี 2558 เป็นปี
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า หลังจากกระทรวง ศึกษาธิการได้พัฒนาระบบ
การจัดการสอนของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2,020 โรง มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ซ่ึงการสํารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน พบว่า       

มีนักเรียนอ่านไม่ออกร้อยละ 11.5 และเขียนไม่ได้ร้อยละ 8.7 สํารวจครั้งท่ี 2 เดือนกรกฎาคม พบว่า มีนักเรียน
อ่านไม่ออกลดลงเหลือร้อยละ 5.6 และเขียนไม่ได้ร้อยละ 5.0 แสดงให้เห็นว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้พัฒนาให้แก่โรงเรียน และการจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนท่ี
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลน้ันประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง ส่วนการสํารวจนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 ก็พบว่า จํานวนนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึงอ่านและเขียนไม่คล่องก็ลดลงทุก
ระดับชั้นเช่นกัน โดยประเมินครั้งท่ี 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อ่านไม่ออกร้อยละ 8.7 เขียนไม่ได้ร้อยละ 
11.2 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่านไม่ออกร้อยละ 5.0 เขียนไม่ได้ร้อยละ 7.0 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่าน
ไม่ออกร้อยละ 5.0 เขียนไม่ได้ร้อยละ 7.6 ประเมินครั้งท่ี 2  เหลืออ่านไม่ออกร้อยละ 2.8 เขียนไม่ได้ร้อยละ 5.3 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อ่านไม่คล่องร้อยละ 4.4 เขียนไม่คล่องร้อยละ 11.3 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่าน
ไม่คล่องร้อยละ 2.5 เขียนไม่คล่อง ร้อยละ 8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อ่านไม่คล่องร้อยละ 3.5 เขียนไม่
คล่องร้อยละ 9.7 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่านไม่คล่องร้อยละ 1.9 เขียนไม่คล่องร้อยละ 6.6 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อ่านไม่คล่องร้อยละ 2.6 เขียนไม่คล่องร้อยละ 7.0 ประเมินครั้งท่ี 2 เหลืออ่านไม่คล่อง   
ร้อยละ 1.4 เขียนไม่คล่องร้อยละ 4.7 (Office of the Basic Education Commission, 2015) จากข้อมูล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) พบว่า ยังมีนักเรียน  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กระจายอยู่
ตามเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างเร่งด่วน และเปน็หน้าท่ีหลักของผู้บริหารทุกโรงเรียนท่ีต้อง
สร้างความตระหนัก ต้องเป็นนโยบายสําคัญให้ครู และผู้เกี่ยวข้องดําเนินการให้นักเรียนอ่านเขียนได้ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคนไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยครูสาระอื่นต้องมีส่วนร่วม
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และมีส่วนร่วมในการดูแล
บุตรหลานให้อ่านเขียนได้ กํากับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือในการแก้ปญัหาอ่านเขียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพราะการอ่านเป็นหัวใจสําคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ระดับสูงขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ด้านภาษา ถือ
เป็นเรื่องท่ีสําคัญ เพราะจะนําไปสู่การเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 Phichit primary educational service area office 1, (2015, pp.44-45) ผลการอ่านการเขียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2558 พบว่า ครั้งท่ี 1 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 
3.47 เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 5.50 ครั้งท่ี 2 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 2.02 เขียนไม่ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ครั้งท่ี 3 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 1.27 เขียนไม่ได้  คิดเป็นร้อยละ 2.50 ครั้งท่ี 4 มี
นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 1.03 เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 1.59 ครั้งท่ี 5 มีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก คิด
เป็นร้อยละ 0.67 เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 1.15  
 จากข้อมูลดังกล่าวนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีค่าคะแนนร้อยละลดลง แต่ยังมีนักเรียนท่ีอ่านไม่
ออก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 38 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 10 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จํานวน 12 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 14 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 จํานวน 5 คน รวมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 1-6 จํานวน 81 คน และนักเรียน
เขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 35 คน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 37 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 จํานวน 25 คน นักเรียนอ่านไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 22 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 7 
คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 14 รวมนักเรียนเขียนไม่ได้ เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จํานวน  
140 คน  
 การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เป็นนโยบาย และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ  
เห็นชอบให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และได้กําหนดให้ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) เป็นทศวรรษแห่งการ  
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อ่านของประเทศ (Secretariat of the Cabinet, 2009) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ 
นํานโยบายด้านการอ่านมาประกาศเป็นจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการอ่าน โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-3 มีความสามารถอ่านออก เขียนได้ และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีความสามารถอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง (Office of the Basic Education Commission, 2015)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้นักเรียนอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ระดับสถานศึกษาสรุปสาระสําคัญ คอื 1) ประกาศนโยบายให้ครู/ผู้ปกครอง รับทราบและมีส่วนร่วม
ดําเนินการ 2) ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นท่ีมี
ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล จัดทําแผนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบคุคลตามสภาพปัญหา 3) ปรับ
ระบบบริหารจัดการในการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไข
ปัญหานักเรียน  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 4) ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไข 5) พัฒนา
ครู/จัดหานวัตกรรมสื่อและวิธีสอน ช่วยเหลือครู เร่งแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ่อมเสริมนักเรียนให้
แล้วเสร็จก่อนสอบ NT และ O-NET และช่วงปิดภาคเรียน 6) ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคเรียนคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคลจัดซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนสู่ห้องเรียนปกติ 7) รายงาน
ความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกระยะ 
 ดังนั้น จึงจําเป็นเร่งด่วน และเป็นหน้าท่ีหลักของผู้บริหารทุกโรงเรียนท่ีต้องสร้างความตระหนัก ต้อง
กําหนดเป็นนโยบายสําคัญให้ครู และผู้เกี่ยวข้องดําเนินการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของ
หลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคนไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยครูสาระการเรียนรู้อ่ืนต้องมีส่วน
รับผิดชอบการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนของนักเรียน ประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนได้ กํากับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาอ่านเขียนของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงข้ึน 
รวมถึงการเรียนรู้ ด้านภาษา (Literacy) ถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญ เพราะจะนําไปสู่การเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 เนื่องจากปัญหาการอ่านออกเขียนได้เป็นปัญหาท่ีสะสมมานาน จนเป็นนโยบายส่วนกลางท่ีต้องการจะ
แก้ปัญหาให้หมดไป แต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จการแก้ปัญหาคงต้องมีการช่วยเหลือและดําเนินการในทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ส่วนกลาง จนถึงสถานศึกษา อย่างไรก็ดีฐานการปฏิบัติการสําคัญ คือ สถานศึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียน 
และครูจะต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหานี้ โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําในการนําครูทุกคน
มองเห็นเป้าหมาย และความสําคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน สร้างความเข้าใจการนํา
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นผู้ท่ีนําครูค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
เนื่องจากปัญหา  การอ่านออกเขียนได้เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน ประกอบกับเป็นนโยบายสําคัญของชาติด้าน
การศึกษา ผู้บริหารจึงจาํเป็นต้องแสดงภาวะผู้นําในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาน้ีออกชัดเจนท่ีต้องนาํพาครูท้ัง
องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 
 จากการศึกษาภาวะผู้นําเป็นปัจจยัในการรวมกลุ่มคนและจูงใจคนให้มุ่งไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า จูงใจบุคคลอ่ืนให้ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมให้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ดังน้ันผู้นําควรใช้ศิลปะ ความรู้ ความสามารถ 
อํานาจหรืออิทธิพล เพ่ือกระตุ้นสร้างแรงจงูใจให้บุคคลหรือกลุ่มร่วมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยินดีให้ความ
ร่วมมือ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ตามเป้าหมายขององค์การ (Prommak, S., 2011, 
p.31) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความสําคัญเพราะโรงเรียนจะดําเนินการต่างๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเกิดสัมฤทธิ์
ผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาการศึกษาท่ีส่งผลต่อผลผลิต คือ นักเรียนท่ี
จะเป็นอนาคตของชาติ ท่ีจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญท่ีสุด (Sepsamut, W., 2008, p.5) จากปญัหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตรเขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อโรงเรียนท่ีประสบปัญหาการอ่านออก เขียนได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อ
โรงเรียนหรือบุคคลท่ีสนใจต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครู
ภาษาไทย  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ในการวิจัย เร่ือง ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
      ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน 
การอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ภาวะผู้นําทาง  
วิชาการ และบทบาทผู้บริหารด้านการอ่านการเขียน ผู้วิจัยสามารถนํามาสรุปภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 4 ด้าน ดังนี้  
   1) ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน  
   2) ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน  
   3) ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  
   4) ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1) ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร    
เขต 1 จํานวน 147 สถานศึกษา (ข้อมูล 29 ธันวาคม 2559)  
   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาพิจิตร  
เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 108 โรงเรียน โดยการเปิดตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
n.d., quoted in Srisa-ard, B., 2010, p. 43) โดยในแต่ละโรงเรียน มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูภาษาไทย รวม 324 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
     ตัวแปรท่ีศึกษา 
   ตัวแปรศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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อ่านของประเทศ (Secretariat of the Cabinet, 2009) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ 
นํานโยบายด้านการอ่านมาประกาศเป็นจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการอ่าน โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-3 มีความสามารถอ่านออก เขียนได้ และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีความสามารถอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง (Office of the Basic Education Commission, 2015)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้นักเรียนอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ระดับสถานศึกษาสรุปสาระสําคัญ คอื 1) ประกาศนโยบายให้ครู/ผู้ปกครอง รับทราบและมีส่วนร่วม
ดําเนินการ 2) ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นท่ีมี
ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล จัดทําแผนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบคุคลตามสภาพปัญหา 3) ปรับ
ระบบบริหารจัดการในการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไข
ปัญหานักเรียน  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 4) ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไข 5) พัฒนา
ครู/จัดหานวัตกรรมสื่อและวิธีสอน ช่วยเหลือครู เร่งแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ่อมเสริมนักเรียนให้
แล้วเสร็จก่อนสอบ NT และ O-NET และช่วงปิดภาคเรียน 6) ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคเรียนคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคลจัดซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนสู่ห้องเรียนปกติ 7) รายงาน
ความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกระยะ 
 ดังน้ัน จึงจําเป็นเร่งด่วน และเป็นหน้าท่ีหลักของผู้บริหารทุกโรงเรียนท่ีต้องสร้างความตระหนัก ต้อง
กําหนดเป็นนโยบายสําคัญให้ครู และผู้เกี่ยวข้องดําเนินการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของ
หลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคนไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยครูสาระการเรียนรู้อ่ืนต้องมีส่วน
รับผิดชอบการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนของนักเรียน ประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนได้ กํากับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาอ่านเขียนของนักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมถึงการเรียนรู้ ด้านภาษา (Literacy) ถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญ เพราะจะนําไปสู่การเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 เน่ืองจากปัญหาการอ่านออกเขียนได้เป็นปัญหาท่ีสะสมมานาน จนเป็นนโยบายส่วนกลางท่ีต้องการจะ
แก้ปัญหาให้หมดไป แต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จการแก้ปัญหาคงต้องมีการช่วยเหลือและดําเนินการในทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ส่วนกลาง จนถึงสถานศึกษา อย่างไรก็ดีฐานการปฏิบัติการสําคัญ คือ สถานศึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียน 
และครูจะต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหานี้ โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําในการนําครูทุกคน
มองเห็นเป้าหมาย และความสําคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน สร้างความเข้าใจการนํา
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นผู้ท่ีนําครูค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
เน่ืองจากปัญหา  การอ่านออกเขียนได้เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน ประกอบกับเป็นนโยบายสําคัญของชาติด้าน
การศึกษา ผู้บริหารจึงจาํเป็นต้องแสดงภาวะผู้นําในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานี้ออกชัดเจนที่ต้องนาํพาครูท้ัง
องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 
 จากการศึกษาภาวะผู้นําเป็นปัจจยัในการรวมกลุ่มคนและจูงใจคนให้มุ่งไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า จูงใจบุคคลอ่ืนให้ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมให้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผู้นําควรใช้ศิลปะ ความรู้ ความสามารถ 
อํานาจหรืออิทธิพล เพ่ือกระตุ้นสร้างแรงจงูใจให้บุคคลหรือกลุ่มร่วมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยินดีให้ความ
ร่วมมือ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ตามเป้าหมายขององค์การ (Prommak, S., 2011, 
p.31) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความสําคัญเพราะโรงเรียนจะดําเนินการต่างๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเกิดสัมฤทธิ์
ผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาการศึกษาท่ีส่งผลต่อผลผลิต คือ นักเรียนท่ี
จะเป็นอนาคตของชาติ ท่ีจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญท่ีสุด (Sepsamut, W., 2008, p.5) จากปญัหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตรเขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อโรงเรียนท่ีประสบปัญหาการอ่านออก เขียนได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อ
โรงเรียนหรือบุคคลท่ีสนใจต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครู
ภาษาไทย  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ในการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
      ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน 
การอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะผู้นําทาง  
วิชาการ และบทบาทผู้บริหารด้านการอ่านการเขียน ผู้วิจัยสามารถนํามาสรุปภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 4 ด้าน ดังน้ี  
   1) ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน  
   2) ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน  
   3) ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  
   4) ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1) ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร    
เขต 1 จํานวน 147 สถานศึกษา (ข้อมูล 29 ธันวาคม 2559)  
   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาพิจิตร  
เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 108 โรงเรียน โดยการเปิดตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
n.d., quoted in Srisa-ard, B., 2010, p. 43) โดยในแต่ละโรงเรียน มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูภาษาไทย รวม 324 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
     ตัวแปรท่ีศึกษา 
   ตัวแปรศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 4 ด้าน ดังน้ี 
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   1) ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
   2) ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน 
   3) ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
   4) ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      2.1 บบสอบถามความคิดเห็นการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน ในสถานศึกษาพ้ืนฐาน  
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน  
    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อคําถาม 4 ด้าน คือ ด้านการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน  ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน และด้านการพัฒนาและการจูงใจคร ูจํานวนท้ังสิ้น 35 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) คือ 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ ซ่ึงกําหนด
ความหมายดงัต่อไปน้ี  
       5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  
       4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก  
       3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
       2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย  
       1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด  
   2.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศกึษาค้นคว้าได้สรา้งเครื่องมือเพ่ือใช้ ใน
การศึกษาค้นควา้ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
    1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  
   2) กําหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
   3) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาพ้ืนฐาน  
   4) แบบสอบถามที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา และการใช้ภาษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
   5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 5 ท่าน  
   6) นําผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดรรชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
เนื้อหาโดยใช้สูตรค่า IOC (Index of item Objective Congruence) โดยกําหนดค่าคะแนน ดังน้ี  
         +1  เม่ือแน่ใจว่า แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
           0  เม่ือไม่แน่ใจว่า แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา  
         -1  เม่ือแน่ใจว่า แบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา  

     เลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปมาเป็น ข้อคําถามได้ค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
   7) นําแบบสอบถามที่สร้างเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้บริหารท่ีเป็นต้นแบบการส่งเสริม
คุณภาพด้านการอ่านการเขียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยมีการส่งเสริมการอ่านการ
เขียนของนักเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านคล่องเขียนคล่อง จํานวน 5 ท่าน เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  
   8) ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนําเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
   9) นําเคร่ืองมือท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ Try Out กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จํานวน 30 คน และคํานวณหาค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.95 
   10) นําเคร่ืองมือท่ีได้ทดลองใช้ มาประมวลผลเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง
และจัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์เพ่ือนําไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในลําดับขั้นตอนต่อไป  
 การเก็บรวมรวมข้อมูล  
  1) ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ไปยังสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2) ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 324 ฉบับ แนบหนังสือนําส่งไปยังผู้บริหารสถานศกึษา ต่างๆ 
โดยส่งแบบสอบถามให้ทางไปรษณีย์และลงพ้ืนท่ีเก็บด้วยตนเอง ได้รับคืน 324 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
  3) ผู้วิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทางไปรษณีย์โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2560 
  4) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัย ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล 
จากนั้น ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้  
   1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
   2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพด้านการ
อ่าน การเขียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยการนําข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
ตามเกณฑ์ มาเปรียบเทียบ ดังนี้  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก  
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   1) ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
   2) ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน 
   3) ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
   4) ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      2.1 บบสอบถามความคิดเห็นการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน ในสถานศึกษาพ้ืนฐาน  
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน  
    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อคําถาม 4 ด้าน คือ ด้านการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน  ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน และด้านการพัฒนาและการจูงใจคร ูจํานวนท้ังสิ้น 35 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) คือ 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ ซ่ึงกําหนด
ความหมายดงัต่อไปน้ี  
       5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  
       4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก  
       3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
       2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย  
       1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด  
   2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศกึษาค้นคว้าได้สรา้งเครื่องมือเพ่ือใช้ ใน
การศึกษาค้นควา้ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
    1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  
   2) กําหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
   3) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาพ้ืนฐาน  
   4) แบบสอบถามที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา และการใช้ภาษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
   5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 5 ท่าน  
   6) นําผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดรรชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
เน้ือหาโดยใช้สูตรค่า IOC (Index of item Objective Congruence) โดยกําหนดค่าคะแนน ดังนี้  
         +1  เม่ือแน่ใจว่า แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
           0  เม่ือไม่แน่ใจว่า แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา  
         -1  เม่ือแน่ใจว่า แบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา  

     เลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปมาเป็น ข้อคําถามได้ค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
   7) นําแบบสอบถามที่สร้างเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้บริหารท่ีเป็นต้นแบบการส่งเสริม
คุณภาพด้านการอ่านการเขียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยมีการส่งเสริมการอ่านการ
เขียนของนักเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านคล่องเขียนคล่อง จํานวน 5 ท่าน เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  
   8) ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนําเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 
   9) นําเคร่ืองมือท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ Try Out กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จํานวน 30 คน และคํานวณหาค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.95 
   10) นําเคร่ืองมือท่ีได้ทดลองใช้ มาประมวลผลเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
และจัดเตรียมเครื่องมือท่ีสมบูรณ์เพ่ือนําไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในลําดับขั้นตอนต่อไป  
 การเก็บรวมรวมข้อมูล  
  1) ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ไปยังสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2) ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 324 ฉบับ แนบหนังสือนําส่งไปยังผู้บริหารสถานศกึษา ต่างๆ 
โดยส่งแบบสอบถามให้ทางไปรษณีย์และลงพ้ืนท่ีเก็บด้วยตนเอง ได้รับคืน 324 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
  3) ผู้วิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทางไปรษณีย์โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2560 
  4) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัย ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล 
จากนั้น ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี  
   1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
   2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพด้านการ
อ่าน การเขียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยการนําข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
ตามเกณฑ์ มาเปรียบเทียบ ดังนี้  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก  
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      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 
   3) ข้อมูลความสัมพันธ์ท่ีเป็นภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพด้านการ
อ่าน การเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและ ครูภาษาไทย วิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครูภาษาไทย  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริม คุณภาพ 
              ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  
              เขต 1 โดยภาพรวม 
 

ข้อ ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 

n=324 ระดับ 
  S.D. 

1 ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน  4.29 0.41 มาก 
2 ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน  4.35 0.44 มาก 
3 ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  4.28 0.45 มาก 
4 ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  4.40 0.46 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.33 0.40 มาก 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการ
เขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 4.33) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู ( = 4.40) รองลงมา คือ ด้านการจัดการด้านการเรียน 
การสอน ( = 4.35) และด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ( = 4.29) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (= 4.28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน     
              การอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการ สังกัดสํานักงาน  
              การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการอ่านการเขียน 
ตามความคิดของผู้บริหาร 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 

ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ 
1. ด้าน 
การ

กําหนด
ภารกิจ
ของ

โรงเรียน 

2. ด้าน 
การ

จัดการ
โปรแกรม
การเรียน
การสอน 

3. ด้าน 
การ

เสริมสร้าง
บรรยากาศ
ทางวิชาการ

ของ
โรงเรียน 

4. ด้าน 
การ

พัฒนา
และการ 
จูงใจครู 

รวม 

1. ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน .26* .30* .28* .30* .31* 
2. ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน .22 .31* .25 .38* .29* 
3. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียน 

.35* .38* .38* .31* .40* 

4. ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  .24 .27* .25 .30* .29* 
รวม .29* .34* .31* .32* .34* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .34) เม่ือพิจารณาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม กับครูวิชาการที่จําแนกภาวะผู้นําเป็น
รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .29 - .34) โดยด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการ
สอน มีความสัมพันธ์ สูงท่ีสุด (r = .34)  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการ ท่ีมีต่อภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .22 - .38) โดยด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์สูงท่ีสุด (r = .38)  
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      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 
   3) ข้อมูลความสัมพันธ์ท่ีเป็นภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพด้านการ
อ่าน การเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและ ครูภาษาไทย วิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครูภาษาไทย  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริม คุณภาพ 
              ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  
              เขต 1 โดยภาพรวม 
 

ข้อ ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 

n=324 ระดับ 
  S.D. 

1 ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน  4.29 0.41 มาก 
2 ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน  4.35 0.44 มาก 
3 ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  4.28 0.45 มาก 
4 ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  4.40 0.46 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.33 0.40 มาก 
  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการ
เขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 4.33) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู ( = 4.40) รองลงมา คือ ด้านการจัดการด้านการเรียน 
การสอน ( = 4.35) และด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ( = 4.29) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (= 4.28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน     
              การอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการ สังกัดสํานักงาน  
              การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการอ่านการเขียน 
ตามความคิดของผู้บริหาร 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 

ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ 
1. ด้าน 
การ

กําหนด
ภารกิจ
ของ

โรงเรียน 

2. ด้าน 
การ

จัดการ
โปรแกรม
การเรียน
การสอน 

3. ด้าน 
การ

เสริมสร้าง
บรรยากาศ
ทางวิชาการ

ของ
โรงเรียน 

4. ด้าน 
การ

พัฒนา
และการ 
จูงใจครู 

รวม 

1. ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน .26* .30* .28* .30* .31* 
2. ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน .22 .31* .25 .38* .29* 
3. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียน 

.35* .38* .38* .31* .40* 

4. ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  .24 .27* .25 .30* .29* 
รวม .29* .34* .31* .32* .34* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .34) เม่ือพิจารณาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม กับครูวิชาการท่ีจําแนกภาวะผู้นําเป็น
รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .29 - .34) โดยด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการ
สอน มีความสัมพันธ์ สูงท่ีสุด (r = .34)  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการ ท่ีมีต่อภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .22 - .38) โดยด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์สูงท่ีสุด (r = .38)  
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน 
              การอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูภาษาไทย สังกัดสํานักงาน 
              การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการอ่านการเขียน 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน 
การเขียน ตามความคิดเห็นของครูภาษาไทย 

1. ด้าน
การ

กําหนด
ภารกิจ
ของ

โรงเรียน 

2. ด้าน
การ

จัดการ
โปรแกร
มการ

เรียนการ
สอน 

3. ด้านการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศ

ทาง
วิชาการ 

ขอโรงเรียน 

4. ด้าน
การ

พัฒนา
และการ
จูงใจครู 

รวม 

1. ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน .36* .33* .40* .41* .41* 
2. ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน .20 .20 .34* .31* .27* 
3. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
ของโรงเรียน 

.23 .20 .29* .30* .27* 

4. ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  .19 .19 .25* .39* .26* 
รวม .28* .26* .36* .40* .34* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางที ่3 พบว่า ภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูภาษาไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .34) เม่ือพิจารณาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม กับครูภาษาไทยท่ีจําแนก
ภาวะผู้นําเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .26 - .40) โดยด้านการพัฒนาและการจูงใจ
ครู มีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด (r = .40) 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูภาษาไทย ท่ีมีต่อภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .19 - .41) โดยด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน มีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด 
(r = .41)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาค้นคว้าภาวะผูน้ําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนการอ่านการ

เขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สามารถนําประเด็นสําคัญ
มาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการ
เขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนา

และการจูงใจครู รองลงมา คือ ด้านการจัดการด้านการเรียน การสอนและด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านผลปรากฏ ดังนี้ 
  1.1  ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการยก
ย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีความมุ่งม่ัน พยายาม พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน และให้โอกาสครูในการพัฒนา
ความรู้และทักษะการพัฒนา และการจูงใจครูในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน การเรียนการสอน สนับสนุนทุกด้าน 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in Phuthaisong, A., 2013, pp.28-36)  ท่ีว่า 
ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูในการพัฒนาความรู้และทักษะ กระตุ้นและส่งเสริมให้ครู
ค้นหาวิธี รูปแบบ นวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการใช้
ความสามารถและทักษะการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างเต็มท่ียกย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีความ
มุ่งม่ัน พยายาม พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน และสอดคล้องกับ (Panthong, L., 2014) ได้ศึกษาเร่ือง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในอําเภอวัดโบสถ์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ด้านการใช้แรงกระตุ้น ได้แก่ การจูงใจ 
การให้ขวัญกําลังใจ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีบทบาทในการบริหารงานที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  
              1.2 ด้านการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ
สร้างความเข้าใจกับครูและผู้เก่ียวข้องในด้านการอ่านการเขียน มีการส่งเสริมการดําเนินการจัดกิจกรรม พัฒนา
ด้านการอ่านการเขียนทุกระดับชั้น กําหนดผู้รับผิดชอบแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอ่านการเขียน 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมท่ีจะต้องมีการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in Phuthaisong, A., 2013, pp.28-36) ด้านการจัดการ
ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดผู้รับผิดชอบ สร้างความเข้าใจกับครูและผู้เก่ียวข้องในด้าน
การอ่านการเขียน ส่งเสริมการดําเนินการจัดกิจกรรม ผู้บริหารร่วมกับครูกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
และตารางการนเิทศการติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือครูให้ผลย้อนกลับเชิงบวกกับครู ส่งเสริมและกํากับติดตาม
การทดสอบการอ่านการเขียน ใช้ผลการทดสอบและประเมินพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อปรับปรุงวิธีการพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และแจ้งผลการทดสอบและพัฒนาการอ่าน  การเขียนของนักเรียนให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบ และสอดคล้องกับผลวิจยัของ (Yaemon, S., 2015) ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก 
เขต 1 พบว่า ปัจจัย ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ (X5) และด้านการบริหารจัดการการอ่าน การเขียน (X7) มี
ความสอดคล้องกันในส่วนของตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถร่วมทํานายคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการเขียน และคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากชุมชน/
ผู้ปกครอง (X6) ด้านผู้บริหาร (ภาวะผู้นํา) (X1) ด้านทรัพยากร (X2) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X5) 
และสอดคล้องกับผลวิจัยของ (Wongkumjun, S., et al., 2014) ได้ศึกษา เร่ือง สภาพ ปัญหา และแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาไทย ของเด็กชาวเขาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก พบว่า 1)  สภาพการ บริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กชาวเขาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอ   
แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม  และ   
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน 
              การอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูภาษาไทย สังกัดสํานักงาน 
              การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการอ่านการเขียน 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน 
การเขียน ตามความคิดเห็นของครูภาษาไทย 

1. ด้าน
การ

กําหนด
ภารกิจ
ของ

โรงเรียน 

2. ด้าน
การ

จัดการ
โปรแกร
มการ

เรียนการ
สอน 

3. ด้านการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศ

ทาง
วิชาการ 

ขอโรงเรียน 

4. ด้าน
การ

พัฒนา
และการ
จูงใจครู 

รวม 

1. ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน .36* .33* .40* .41* .41* 
2. ด้านการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน .20 .20 .34* .31* .27* 
3. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
ของโรงเรียน 

.23 .20 .29* .30* .27* 

4. ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู  .19 .19 .25* .39* .26* 
รวม .28* .26* .36* .40* .34* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูภาษาไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .34) เม่ือพิจารณาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม กับครูภาษาไทยที่จําแนก
ภาวะผู้นําเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .26 - .40) โดยด้านการพัฒนาและการจูงใจ
ครู มีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด (r = .40) 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูภาษาไทย ท่ีมีต่อภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในช่วง (r = .19 - .41) โดยด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน มีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด 
(r = .41)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาค้นคว้าภาวะผูน้ําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนการอ่านการ

เขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สามารถนําประเด็นสําคัญ
มาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการ
เขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนา

และการจูงใจครู รองลงมา คือ ด้านการจัดการด้านการเรียน การสอนและด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านผลปรากฏ ดังนี้ 
  1.1  ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการยก
ย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีความมุ่งม่ัน พยายาม พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน และให้โอกาสครูในการพัฒนา
ความรู้และทักษะการพัฒนา และการจูงใจครูในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน การเรียนการสอน สนับสนุนทุกด้าน 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in Phuthaisong, A., 2013, pp.28-36)  ท่ีว่า 
ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูในการพัฒนาความรู้และทักษะ กระตุ้นและส่งเสริมให้ครู
ค้นหาวิธี รูปแบบ นวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการใช้
ความสามารถและทักษะการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างเต็มท่ียกย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีความ
มุ่งม่ัน พยายาม พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน และสอดคล้องกับ (Panthong, L., 2014) ได้ศึกษาเร่ือง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในอําเภอวัดโบสถ์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ด้านการใช้แรงกระตุ้น ได้แก่ การจูงใจ 
การให้ขวัญกําลังใจ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีบทบาทในการบริหารงานที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  
              1.2 ด้านการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ
สร้างความเข้าใจกับครูและผู้เกี่ยวข้องในด้านการอ่านการเขียน มีการส่งเสริมการดําเนินการจัดกิจกรรม พัฒนา
ด้านการอ่านการเขียนทุกระดับชั้น กําหนดผู้รับผิดชอบแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอ่านการเขียน 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมที่จะต้องมีการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in Phuthaisong, A., 2013, pp.28-36) ด้านการจัดการ
ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดผู้รับผิดชอบ สร้างความเข้าใจกับครูและผู้เกี่ยวข้องในด้าน
การอ่านการเขียน ส่งเสริมการดําเนินการจัดกิจกรรม ผู้บริหารร่วมกับครูกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
และตารางการนเิทศการติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือครูให้ผลย้อนกลับเชิงบวกกับครู ส่งเสริมและกํากับติดตาม
การทดสอบการอ่านการเขียน ใช้ผลการทดสอบและประเมินพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อปรับปรุงวิธีการพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และแจ้งผลการทดสอบและพัฒนาการอ่าน  การเขียนของนักเรียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ และสอดคล้องกับผลวิจยัของ (Yaemon, S., 2015) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก 
เขต 1 พบว่า ปัจจัย ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ (X5) และด้านการบริหารจัดการการอ่าน การเขียน (X7) มี
ความสอดคล้องกันในส่วนของตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถร่วมทํานายคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการเขียน และคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากชุมชน/
ผู้ปกครอง (X6) ด้านผู้บริหาร (ภาวะผู้นํา) (X1) ด้านทรัพยากร (X2) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X5) 
และสอดคล้องกับผลวิจัยของ (Wongkumjun, S., et al., 2014) ได้ศึกษา เรื่อง สภาพ ปัญหา และแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาไทย ของเด็กชาวเขาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก พบว่า 1)  สภาพการ บริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กชาวเขาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอ   
แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม  และ   
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ด้านอาคารสถานท่ี และปัญหาการบริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) แนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการ การเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กชาวเขา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอแม่ระมาด  จังหวัด
ตาก 2.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ เทศบาลควรให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ 2.2) ด้านอาคาร
สถานท่ี ได้แก่ ควรดูแลสถานท่ีท่ีจะทําให้เกิดอันตรายเม่ือเด็กวิ่งเล่น 2.3) ด้านวิชาการ ได้แก่ ควรมีการคัดเลือก
อุปกรณ์ สื่อ และหนังสือประกอบการเรียนอย่างเหมาะสม และ 2.4) ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  

 1.3 ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากภาวะผู้นํา 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็น
ภารกิจพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพราะการอ่านการเขียนเป็นพ้ืนฐานของการเรียนทุกๆ วิชา ดังน้ัน การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียนจะต้องมีและดําเนินการให้เป็นรูปธรรมมีการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการ
อ่านการเขียนโดยให้นักเรียน ตระหนักถึงความสําคญัในการจัดกิจกรรม และจัดต้ังคณะทํางานพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานด้านการอ่านการเขียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in 
Phuthaisong, A., 2013, pp.28-36) ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ผู้บริหาร สถานศึกษามีการประชุมครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน เพ่ือร่วมกันวางแนวทาง แนวปฏิบัติในการส่งเสริม การอ่าน การ
เขียน จัดทําแผนงาน จัดต้ังคณะทํางาน กําหนดเกณฑ์ มาตรฐาน ผลิตเอกสารมาตรการและแนวปฏิบัติการ 
กําหนดโครงการกิจกรรมไว้ในตารางเรียนและกิจกรรมนอกเวลาเรียน ประกาศนโยบาย เป้าหมาย มาตรฐาน 
และแนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบท้ังในรูปแบบทางการและไม่
เป็นทางการ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางและวิธีการ และจัดระบบการสื่อสารการดําเนินการ มีการ
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการและผลการพัฒนาผู้เรียนทุกเดือน และสอดคล้องกับผลวิจยัของ 
(Panthong, L., 2014) ได้ศึกษา เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ ของนักเรียนในอําเภอวัดโบสถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 พบว่า 
ด้านการวางแผน ได้แก่ การกําหนดวิสัยทัศน์ กําหนดนโยบาย กําหนดโครงสร้างกลไกการทํางาน มีบทบาทใน
การบริหารงานท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
  1.4 ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้ อาจ
เนื่องมาจากภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการเสริมแรงบรรยากาศทางวิชาการการอ่านการเขียน การมอบ
นโยบายมาตรการให้ครูทุกคนรับผิดชอบการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง มีการคัด
กรองนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนสู่ห้องเรียน จัดระบบการสอนซ่อม
เสริมให้นักเรียนโดยจัดทําแผนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in      
Phuthaisong, L., 2013, pp.28-36)ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดระบบการสอนซ่อมเสริม กําหนดและมอบหมายให้ครูทุกคนรับผิดชอบ ดําเนินการส่งเสริม
นักเรียนและกํากับติดตามการสอนซ่อมเสริม จัดระเบียบทีมการสอนซ่อมเสริมให้ช่วยดูแลนักเรียนในกรณีท่ีครู
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้เกียรติ ยอมรับไว้วางใจกับครู การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ําเสมอ คัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคลจัดซ่อมเสรมินักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนสู่ห้องเรียนปกติ  
 2. ผลการศึกษาค่าความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการ

และครูภาษาไทย พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความคิดเห็นของครูวิชาการและครูภาษาไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติและเป็น
นโยบายของรัฐบาลตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา ได้กําหนดนโยบายและมาตรการมายังสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินค่อนข้างเข้มงวด
เป็นผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ
ขับเคล่ือนโรงเรียน โดยมีนโยบายระดับสถานศึกษาท่ีผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้มีมาตรการ 
วิธีการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ให้เป็นรูปธรรม โดยผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนนุ กระตุ้นให้
ครูสอนเสริมดูแลนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ ครูใช้วิธีการแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายกลุ่ม รายบุคคลในการแก้ปัญหา
การอ่านออกเขียนได้ จนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น จากที่กล่าวมานั้นตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารกับครูวิชาการ และผู้บริหารกับครูผู้สอนภาษาไทยเกิดความสัมพันธ์ทางบวก เนื่องจากผู้บริหารกับครู
วิชาการ และผู้บริหารกับครูผู้สอนภาษาไทยมีการดําเนินงานกันอย่างเป็นระบบตามนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการมายังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตลอดการดําเนินงานในสถานศึกษาของตนเองจนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น นอกจากน้ัน ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวจิัยของ (K.Srisuwan, A. 
2013) ได้ศึกษา เร่ือง ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอท่าสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอท่าสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานในภาพรวมมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ละเมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอท่าสองยาง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Sensom, S., 2012) ได้ศึกษา เร่ือง ภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า 1) 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 2) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ควรจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการและผล
การพัฒนาผู้เรียนทุกเดือนให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
    2. ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารร่วมกับครูกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการและตารางการนิเทศการดําเนินการพัฒนาการอ่านการเขียน และให้ผลย้อนกลับเชิงบวกกับครูเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาการอ่านการเขียน 
    3. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ควรจัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนโดยจัดทําแผนสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียนเป็นรายบุคคลตามสภาพปัญหา 
    4. ด้านการพัฒนาและการจูงใจครู ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคนิควิธีการ พัฒนาการอ่านการเขียน 
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ด้านอาคารสถานท่ี และปัญหาการบริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) แนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการ การเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กชาวเขา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอแม่ระมาด  จังหวัด
ตาก 2.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ เทศบาลควรให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ 2.2) ด้านอาคาร
สถานท่ี ได้แก่ ควรดูแลสถานท่ีท่ีจะทําให้เกิดอันตรายเม่ือเด็กวิ่งเล่น 2.3) ด้านวิชาการ ได้แก่ ควรมีการคัดเลือก
อุปกรณ์ สื่อ และหนังสือประกอบการเรียนอย่างเหมาะสม และ 2.4) ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  

 1.3 ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากภาวะผู้นํา 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสง่เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็น
ภารกิจพื้นฐานท่ีสําคัญเพราะการอ่านการเขียนเป็นพ้ืนฐานของการเรียนทุกๆ วิชา ดังนั้น การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียนจะต้องมีและดําเนินการให้เป็นรูปธรรมมีการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการ
อ่านการเขียนโดยให้นักเรียน ตระหนักถึงความสําคญัในการจัดกิจกรรม และจัดต้ังคณะทํางานพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานด้านการอ่านการเขียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in 
Phuthaisong, A., 2013, pp.28-36) ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ผู้บริหาร สถานศึกษามีการประชุมครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน เพ่ือร่วมกันวางแนวทาง แนวปฏิบัติในการส่งเสริม การอ่าน การ
เขียน จัดทําแผนงาน จัดต้ังคณะทํางาน กําหนดเกณฑ์ มาตรฐาน ผลิตเอกสารมาตรการและแนวปฏิบัติการ 
กําหนดโครงการกิจกรรมไว้ในตารางเรียนและกิจกรรมนอกเวลาเรียน ประกาศนโยบาย เป้าหมาย มาตรฐาน 
และแนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบท้ังในรูปแบบทางการและไม่
เป็นทางการ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางและวิธีการ และจัดระบบการสื่อสารการดําเนินการ มีการ
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการและผลการพัฒนาผู้เรียนทุกเดือน และสอดคล้องกับผลวิจยัของ 
(Panthong, L., 2014) ได้ศึกษา เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ ของนักเรียนในอําเภอวัดโบสถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 พบว่า 
ด้านการวางแผน ได้แก่ การกําหนดวิสัยทัศน์ กําหนดนโยบาย กําหนดโครงสร้างกลไกการทํางาน มีบทบาทใน
การบริหารงานท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
  1.4 ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้ อาจ
เน่ืองมาจากภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการเสริมแรงบรรยากาศทางวิชาการการอ่านการเขียน การมอบ
นโยบายมาตรการให้ครูทุกคนรับผิดชอบการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง มีการคัด
กรองนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนสู่ห้องเรียน จัดระบบการสอนซ่อม
เสริมให้นักเรียนโดยจัดทําแผนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Hallinger & Murphy (1985, quoted in      
Phuthaisong, L., 2013, pp.28-36)ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดระบบการสอนซ่อมเสริม กําหนดและมอบหมายให้ครูทุกคนรับผิดชอบ ดําเนินการส่งเสริม
นักเรียนและกํากับติดตามการสอนซ่อมเสริม จัดระเบียบทีมการสอนซ่อมเสริมให้ช่วยดูแลนักเรียนในกรณีท่ีครู
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้เกียรติ ยอมรับไว้วางใจกับครู การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ําเสมอ คัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคลจัดซ่อมเสรมินักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนสู่ห้องเรียนปกติ  
 2. ผลการศึกษาค่าความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการ

และครูภาษาไทย พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความคิดเห็นของครูวิชาการและครูภาษาไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติและเป็น
นโยบายของรัฐบาลตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา ได้กําหนดนโยบายและมาตรการมายังสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินค่อนข้างเข้มงวด
เป็นผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ
ขับเคล่ือนโรงเรียน โดยมีนโยบายระดับสถานศึกษาท่ีผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้มีมาตรการ 
วิธีการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ให้เป็นรูปธรรม โดยผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนนุ กระตุ้นให้
ครูสอนเสริมดูแลนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ ครูใช้วิธีการแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายกลุ่ม รายบุคคลในการแก้ปัญหา
การอ่านออกเขียนได้ จนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น จากท่ีกล่าวมานั้นตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารกับครูวิชาการ และผู้บริหารกับครูผู้สอนภาษาไทยเกิดความสัมพันธ์ทางบวก เน่ืองจากผู้บริหารกับครู
วิชาการ และผู้บริหารกับครูผู้สอนภาษาไทยมีการดําเนินงานกันอย่างเป็นระบบตามนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการมายังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตลอดการดําเนินงานในสถานศึกษาของตนเองจนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น นอกจากน้ัน ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวจิัยของ (K.Srisuwan, A. 
2013) ได้ศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอท่าสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอท่าสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานในภาพรวมมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ละเมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอท่าสองยาง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Sensom, S., 2012) ได้ศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า 1) 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 2) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ด้านการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ควรจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการและผล
การพัฒนาผู้เรียนทุกเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    2. ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารร่วมกับครูกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการและตารางการนิเทศการดําเนินการพัฒนาการอ่านการเขียน และให้ผลย้อนกลับเชิงบวกกับครูเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาการอ่านการเขียน 
    3. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ควรจัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนโดยจัดทําแผนสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียนเป็นรายบุคคลตามสภาพปัญหา 
    4. ด้านการพัฒนาและการจูงใจคร ูควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดต้ังกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคนิควิธีการ พัฒนาการอ่านการเขียน 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 
    2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นําด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนและการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพ่ือสร้างองค์ความรู้กับการเรียนการสอนของประเทศไทย 
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