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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 

2 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน

กลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา

และประสบการณในการทำงาน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจประชากรประกอบดวย ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรารการ เขต 2 จำนวน 295 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบง

ช้ันภูมิประกอบดวย 169 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา (1) ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

กลุมบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และ (2) ครูท่ีมี

ระดับการศึกษาและประสบการณในการทำงานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ 

 

ABSTRACT 

The objective of this research were: (1) The study the teachers’ opinions on the administrators’ 

academic leadership of basic education schools in Bang Sao Tong District Group under Samut Prakan 

Primary Educational Service Area Office 2; and (2) To compare the teachers’ opinions on the 

administrators’ academic leadership of basic education schools in Bang Sao Tong District Group under 

Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 2, classified by education level and work 

experience. 

Research methodology was a survey research. The population included 295 teachers of basic 

education schools in Bang Sao Tong District Group under Samut Prakan Primary Educational Service Area 

Office 2. Samples, totaling 169 teachers, obtained via stratified random sampling technique, comprised 

of teachers of basic education schools in Bang Sao Tong District Group under Samut Prakan Primary 
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Educational Service Area Office 2. The instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale 

questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and t-test 

The results of this research found that: (1) The teachers’ opinions on administrators’ academic 

leadership of basic education schools in Bang Sao Tong District Group under Samut Prakan Primary 

Educational Service Area Office 2 were at high levels in overall; and (2) The teachers with different 

education levels and work experience had on different opinions on administrators’ academic leadership 

in overall. 

Keyword: Academic Leadership 

 

บทนำ 

ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทำใหสงผลกระทบหลายดาน เชน ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบันมีความกาวหนาทำใหการติดตอสื่อสารและการ

ถายโอนขอมูลไดอยางรวดเร็ว การศึกษาเปนสิ่งท่ีสำคัญของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ปจจุบันในสังคมตองการทักษะ

และความรู ดังน้ันในการจัดการศึกษาตองเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดใหมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทายและซับซอน 

เพื่อนำไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรู คิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม การพัฒนา

ประเทศที่สำคัญที่สุดคือการศึกษา มีผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพที่เหมาะสมและมีความ

สอดคลองกับความตองการของประเทศในการทรัพยากรมนุษย การศึกษาจึงถือวาเปนปจจัยหลักที่สำคัญตอการพัฒนา

ศักยภาพในการแขงขันในระดับประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 16) 

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติใหความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รวมท้ังการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดสาระการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดใหความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและเปาหมายในการจัด

การศึกษาของประเทศตลอดจนการวางแผนพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาใหมีศักยภาพและบุคคลในชาติควรไดรับ

การศึกษาอยางทั่วถึงทุกคนพลเมืองทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาตลอดจนเรียนรูที่จะแสวงหาความรูเพ่ือ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 16)  

สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปจจุบันสวนมากลวนมีผูบริหารที่มีความสามารถและมีบทบาทตางกัน เชน 

เปนผูอำนวยความสะดวก เปนผูนำ เปนผูสนับสนุน และเปนผูนำนวัตกรรมเขาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันปฏิรูป

สถานศึกษาใหกาวหนา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนน้ัน เปนสิ่งท่ีจำเปนตองอาศัยผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ

ในดานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำทางดานวิชาการยอมบริหารปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมงานวิชาการให

ไดผลดียิ่งขึ้น ทำใหคุณภาพการสอนของครูภายในสถานศึกษานั้นๆ ดียิ่งขึ้นและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน (วีรยุทธ 

ชาตะกาญจน, 2551: 59) โดยดำเนินงานและการกำหนดภาวะผูนำทางวิชาการใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารท่ี

กำหนดไว คือ มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร การประเมินผลนักเรียน การจัดโครงการดานการรับเด็กผู

มีความสามารถพิเศษ การประเมินผล การสอนของครู และการวางแผนพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู ตามแนวคิด

ของ Seyfarth (1999: 165-273) ผู บริหารใหคำแนะนำและกระตุ นครู ประสานงานใหคุณครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาทำงานรวมกันดวยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพ สงผลใหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญของสถานศึกษา เพราะงานวิชาการมีสวนเกี่ยวของกับการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับวาเปนจุดประสงคหลักของการบริหารการศึกษา และเปนตัวช้ีวัดค
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วามาสำเร็จของผูบริหาร หากผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และเปนผูอำนวยความสะดวก 

เปนผูนำ เปนผูสนับสนุน และเปนผูนำนวัตกรรมเขาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันและมีสวนรวมในการปฏิรูปสถานศึกษา

ใหกาวหนาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในสถานศึกษาในกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีโรงเรียนหลากหลายขนาด และมีการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางกันออกไปเปนไป

ตามบริบทของแตละโรงเรียน ทำใหสงผลตอคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของแตละโรงเรียน 

จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว จะเห็นไดวาภาวะผูนำทางวิชาการมีความสำคัญอยางยิ่งในการพฒันา

คุณภาพการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในครั้ง

นี้จะสามารถนำไปเปนขอมูลสำหรับผูที่สนใจและเกี่ยวของ เพื่อใชปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิาร

สถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายใหดียิ่งๆ ขึ้นไปใน

อนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ

การศึกษาและประสบการณในการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยศึกษาจาก

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553: 31) โดยงานบริหารวิชาการมีทั้งหมด 17 ดาน 

ซึ่งผูวิจัยพบวาโรงเรียนมีปญหาการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 2) 

ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 4) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 5) ดานการวัดประเมินผลและการ

วิจัย 6) ดานการนิเทศการศึกษา และ 7) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 295 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบาง

เสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 169 คน กำหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 

607-610) และการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากร 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครู ประกอบดวย 1) ระดับการศึกษา แบงออกเปนปริญญาตรี และสูง

กวาปริญญาตรี 2) ประสบการณในการทำงาน แบงออกเปนต่ำกวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 
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3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนในกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน 7 ดาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 7 ดาน 

(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2553: 31) เปนกรอบแนวคิดใหเหมาะสมสำหรับใชใน

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ดังแสดงไวในแผนภาพท่ี 1 ดังน้ี 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนำทางวิชาการ เพื่อนำขอมูลมาเปน

แนวทางในการกำหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามใหครอบคลุมภาวะผูนำทางวิชาการทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานการ

บริหารจัดการหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการวัด

ประเมินผลและการวิจัย ดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการหาเครื่องมือ 

โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity) ไดคา

ดัชนีความสอดคลองตั ้งแต 0.67-1.00 จากนั้นนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง (Try-out) กับครูที่มี

คุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน จากโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และจากนั้นไดนำมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ (Conbach, 1974: 161) ไดคา

ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.97 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอ 

บางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

สถานภาพของครู 

1. ระดับการศึกษา 

    1.1 ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

    1.2 สูงกวาปริญญาตร ี

2. ประสบการณในการทำงาน 

    2.1 ต่ำกวา 10 ป 

    2.2 มากกวา 10 ป 

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ 

ภาวะผูนำทางวิชาการใน 7 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการบริหารจดัการหลักสตูร 

2. ดานการจัดการเรียนรู 

3. ดานการพัฒนาสื่อการเรยีนรู 

4. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

5. ดานการวัดประเมินผลและวิจัย 

6. ดานการนิเทศการศึกษา 

7. ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณในการทำงาน ดังน้ี 

2.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไมแตกตาง

กัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อการ

เรียนรูและดานการพัฒนาแหลงเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสา

ธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มากกวาระดับปริญญาตรี สำหรับดานที่เหลือไม

แตกตางกัน 

2.2 ครูที่มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารจัดการหลักสูตร แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานต่ำกวา 10 ป มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 มากกวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานมากกวา 10 ป สำหรับดานท่ีเหลือไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอประเด็นสำคัญในการ

อภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวม อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการบริหารงาน

วิชาการอยางมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถและการเรียนรูของผูเรียน

ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ใหเปนครูมืออาชีพ มีวิสัยทัศนในการสงเสริมงานดานวิชาการ และสนับสนุนสื่อและทรัพยากรการ

จัดการเรียนการสอนในดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกรและผูเรียนมากที่สุดประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาได

แสดงภาวะผูนำทางวิชาการอยางสรางสรรคท่ีสามารถโนมนาวจิตใจแนะนำบุคคลในสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของเขาใจและ

ตระหนักในจุดมุงหมายของการจัดการศึกษารวม เพื่อใหงานวิชาการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนและคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุสุดา กิ ้งการจร (2560) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับ

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี และ 2) เพ่ือ

เปรียบเทียระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

สระบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับ 

1.1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใหความสำคัญดาน
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การจัดการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและใหความสำคัญในการจัดการเรียนรูของครู

เพื่อพัฒนาเด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อันธิยา ภูมิไธสง (2556) ไดทำการวิจัย

เรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก 

1.2 ดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสา

ธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใหความสำคัญดานการจัดการเรียนรูตามแนวการ

ปฏิรูปหลักสูตรหลักแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใหความสำคัญในการจัดการเรียนรูของครูเพ่ือพัฒนาเด็กทุกคน ให

มีคุณภาพดานความรู สรางเสริมทักษะชีวิตท่ีจำเปนในการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพลิน ประดับ

รัตน (2556) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทำงานเปนทีมของโรงเรียนกลุมเกาะแกว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวาระดับการพัฒนาการทำงานเปนทีมของโรงเรียนกลุมเกาะแกว สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอบาง

เสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการสงเสริมดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 

จัดการอบรมภายในพื้นที่และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมสรางสื่อการเรียนรูและพัฒนาสื่อการเรียนรูและมีการพัฒนา

มากขึ้น ทำใหครูสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร 

ทองคลี่ (2560) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การมีวิสัยทัศนที่ทันสมัย การบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสรางเครือขาย ความรวมมือการทำงานและการพัฒนาองคกรแหงการ

เรียนรูภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอ

บางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดใหมีการเรียนการสอนโดยใหครูผูสอน

เนนสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยจัด

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตวรรณ แสนโท (2556) ไดทำการวิจัยเรื่อง

การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดของครูในสังกัดเทศบาลระยอง จังหวัดระยอง ผล

การศึกษาพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามระดับ

ความคิดเห็นของครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.5 ดานการวัดประเมินผลและวิจัยอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการสนับสนุนและใหความสำคัญ

ในการวัดประเมินผลของผูเรียนตามสภาพจริง และมีการสงเสริมการวิจัยโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง และมีนโยบายใน

การสนับสนุนใหบุคลากรภายในสถานศึกษาทำการวิจัยเพื ่อนำผลการวิจัยไปใชประโยชนกับนักเรียนและสงเสริมให

ครูผู สอนในสถานศึกษานำมาพัฒนาและปรับใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื ่อใชในการพัฒนาผูเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร เล็กดวง (2554) ไดทำการวิจัยเรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
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1.6 ดานการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนกลุมอำเภอบาง

เสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไดใหความสำคัญกับการนิเทศการสอนเนื่อง

ดวยการนิเทศการสอนมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให

เกิดคุณภาพ และมีการนิเทศภายในเพ่ือที่จะทำใหเกดิการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธราภรณ กลิ่นทอง (2557) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อำเภอแกงหางแมว 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานระดับมาก 

1.7 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา ใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไดใหความสำคัญกับ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีนโยบายในการยกระดับและพัฒนามาตรฐานและมกีารจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชใน

การตัดสินใจและปรับปรุงการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ

วรรณ แสนโท (2556) ไดทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามความคิดเห็นของครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณในการทำงาน ดังน้ี 

2.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไมแตกตาง

กัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อการ

เรียนรูและดานการพัฒนาแหลงเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสา

ธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มากกวาระดับปริญญาตรี สำหรับดานที่เหลือไม

แตกตางกัน 

2.2 ครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารจัดการหลักสูตร แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 มากกวาครูท่ีมีประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ป สำหรับดานท่ีเหลือไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนการวางแผนการนำหลักสูตรไปใชทุกกลุม

สาระและกิจกรรม การประสานงาน ใหคำแนะนำ ชวยเหลือและติดตามใหครูมีความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 
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1.2 ดานการจัดการเรียนรู ผูบริหารควรสงเสรมิสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่นความคิดระหวางคณะครดูวยกัน

เพื่อใหครูจัดการเรียนการสอนไปในแนวทางเดียวกัน และการเชยชมหรือยกยองใหเกียรติ หรือใหรางวัลกับครูที่มีการ

จัดการเรียนรูดีเดนเปนท่ียอมรับในโรงเรียน 

1.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการสำรวจแหลงเรียนรูในสถานศึกษา

ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและพ้ืนท่ีใกลเคียงและจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทำพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

1.5 ดานการวัดประเมินผลและวิจัย ผู บริหารควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการวัดประเมินผลของ

สถานศึกษาไวอยางชัดเจน และการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวัดประเมินผลและวิจัย 

1.6 ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ของผูสอนอยางใกลชิดและวางแผนการนิเทศภายในเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู 

1.7 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนการรายงานผลการประกันคณุภาพ

ภายในมีขอมูลและเอกสารประกอบอยางครบถวนและการจัดทำประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรและปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลตอภาวะผูนำวิชาการกับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

2.2 ควรมีการวิจัยภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

2.3 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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