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การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาภาวะผูน้  าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ตามความคิดเห็นครูผูส้อน โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน จ าแนก
ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือครูผูส้อนโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
ประเวศ จ านวน 226 คน สุม่ตวัอย่าง แบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน และ Independent t-test 

ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครู ในสงักดั
ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ  
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ไม่แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  า, ผูน้  าทางวิชาการ  
 
ABSTRACT 

The objective of this research were 1)  to study academic leadership of administrators 
for teachers’ opinions under Prawet District Office, Bangkok Metropolitan and 2)  to compare 
the difference of teachers’ opinions under Prawet District Office, Bangkok Metropolitan which 
classified by gender, age and educational level. The sample was 226  teachers who were 
selected by stratified random sampling. The tool was 5  rating scale questionnaire and data 
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were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis were 
tested by independent t-test. 

The results reveal that: Teachers’ opinion forward academic leadership of 
administrators for teachers’ opinion under Prawet District Office, Bangkok Metropolitan were at 
high level both in overall and every aspects. The comparison of teachers’ opinion forward 
academic leadership of administrators by gender, age and education were not difference both 
in overall and each aspect. 
 
Keywords: Teachers’ opinion, Academic administration of administrator  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันา
คนไทยใหเ้ป็นมนษุยท์ี่สมบรูณท์ัง้รา่งกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรูแ้ละคณุธรรม มีจรยิธรรมและ 
วฒันธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่รว่มกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และในมาตราที่  7 
ก าหนดไว้ว่า “ในกระบวนการเรียนรู ้ต้องมุ่ง
ปลกูฝังจิตส านึกเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รูจ้กัรกัษาส่งเสรมิสิทธิ 
หนา้ที่ เสรีภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความ
เสมอภาคและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์มีความ
ภาคภูมิ ใ จ ในความ เ ป็น ไทย  รู ้จั ก รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของ ประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ท รัพยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม  มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จัก
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรคใ์ฝ่รูแ้ละ
เรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง” อย่างไรก็ตาม 
ใ นก า รที่ จ ะ จั ด ก า รศึ กษ า ให้บ ร ร ลุ ต า ม

เจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษา
ดงักลา่วนัน้บคุลากรส าคญัท่ีเป็นผูป้ฏิบตัิในการ
จัดการศึกษาคือครู และผู้บริหาร โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหาร โรงเรียนซึ่งเป็นผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผดิชอบ
โดยตรงต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ใหเ้ป็นไปในทิศทางที่สามารถพัฒนานักเรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา จึงควรพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการทัง้ปัจจัยดา้นบุคคล กระบวน การ
ผลผลิต และพัฒนาภาวะผู้น  าทางวิชาการ 
( ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร คุ รุ ส ภ า , 2 5 4 9 )  
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและจาก
การสงัเกตผูบ้ริหารพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีความสนใจงาน ดา้นวิชาการนอ้ย
กว่ าด้านอื่ น  ๆ  ใช้ เ วลาส่วนใหญ่อยู่ นอก
สถานศึ กษา  แล ะ ใ ช้ค รู ไ ปท า หน้า ที่ อื่ น
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
สอน ส่งผลใหน้ักเรียนมีปัญหาการติด 0 ร มส 
เพิ่มขึน้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดต ่าลง  
ท าใหผู้ว้ิจยัจะศกึษาภาวะผูน้  า ทางวิชาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อน
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โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการ
ใหข้อ้เสนอแนะในการวางแผน ก าหนดนโยบาย 
ตลอดจนพฒันา ปรบัปรุง และหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาใน ด้านการบริหารงานวิชาการให้
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลใหก้าร
พฒันาคุณภาพ การศึกษามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น  าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ครูผู้สอนโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต 
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2 . เพื่ อ เปรียบเทียบภาวะผู้น  าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน ในสังกัด ส านักงาน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุและระดบัการศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตดา้นเนือ้หา ศึกษาภาวะผูน้  า
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึ กษ า  
ตามความคิดเห็นครู ผูส้อนโรงเรียน ในสังกัด 
ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตาม
กรอบงานวิชาการ 3 ดา้น คือ ดา้นการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 
ดา้นการนิเทศภายในโรงเรียน 

ขอบ เขตด้านประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

ประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร ในปี
การศึกษา 2561 จ านวน 16 โรงเรียน ครูผูส้อน
จ านวน 540 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา
ครั้งนี ้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan 
อา้งถึงในทศันีย ์ เนตรปะโคน, 2552) รวมทัง้สิน้ 
226 คน แลว้น ามาสุม่ตวัอย่างแบบจดัชัน้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิ จั ย เ รื่ อ งนี ้  เ ป็ นกา รวิ จัย เ ชิ ง
พรรณนา จากกลุม่ตวัอย่างครูผูส้อนโรงเรยีน ใน
สังกัดส านักงานเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 
ในปีการศึกษา 2561 ที่ก  าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี และมอรแ์กน 
( Krejcie & Morgan อ้ า ง ถึ ง ใ น ทั ศ นี ย์    
เนตรปะโคน, 2552) รวมทัง้สิน้ 226 คน และสุม่
แบบแบ่ งชั้น  Stratified Random Sampling  
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 
 
สรุปผลของการวิจัย 
 1. ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.66) และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ้  
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ดา้นการพัฒนาหลกัสูตร ดา้นการจัดการเรียน
การสอน และดา้นการ นิเทศภายในโรงเรยีน 

2. ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน 
ในสงักดัส านกังานเขตประเวศ เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง  ความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนเพศชายกบัเพศหญิง ต่อภาวะผูน้  าทาง
วิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่าง
กนั ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 

3 . ครูผู้สอนที่ มีอายุตั้งแต่20 -40 ปี  
กบัอายมุากกว่า 40 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิาร สถานศกึษา
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาราย
ดา้น ครูผูส้อนที่มีอายแุตกต่างกนัทัง้สองกลุ่มมี
ความคิดเห็นต่อภาวะ ผู้น  าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน ในดา้นการ
จัดการเรียนการสอน ส่วนด้านการพัฒนา
หลักสูตรและด้านการ นิเทศภายในโรงเรียน 
ครูผูส้อนที่มีอายแุตกต่างกนัทัง้สองกลุม่มีความ
คิดเห็นไม่แตกตา่งกนั 

4. ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตประเวศ เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง  ความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนที่จบปริญญาตรีกบัจบสงูกว่าปรญิญา
ตรีต่อ ภาวะผู้น  าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา ไม่แตกตา่งกนั ทัง้ภาพรวมและราย
ดา้น 
 
 
 

อภปิรายผลของการวิจัย 
1. การศกึษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อน
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต ประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก
เช่น เดียวกัน  ซึ่ งอาจ เ ป็น เพราะผู้บริ หาร
สถานศึกษาถือว่างานวิชาการเป็นงานหลกัของ
โรงเรียน จะตอ้งมีการก ากับ อย่างใกลช้ิด เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างขวัญ
ก าลงัใจให้กับครู และบุคลากรที่ เ ก่ียวข้อง 
เพื่อให้สามารถด าเนิน กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อรองรบัการประเมินคณุ
ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย น อ ก ส ถ า น ศึ ก ษ า  
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง ทั ศ นี ย์    
เนตรประโคน (2552) สภาพภาวะผู้น  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักัดส านักงาน
เขตพื ้นที่ การศึกษา บุรี รัมย์เขต 2 อ า เภอ 
ประโคนชยั พบว่า สภาพภาวะผูน้  าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นมี
การปฏิบตัิอยู่ใน ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถานศึกษาในทุกโรง เรียนตาม
พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
มาตราที่ 47 ถึงมาตราที่ 49 ไดร้ะบุไวว้่า ใหมี้
ระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั อัน
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน  
และ ระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยให้
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หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอกที่ตอ้ง
รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกห้าปี  
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งและสาธารณชน ซึ่งทกุโรงเรียนจะตอ้ง
ด าเนินการปรบัปรุงพฒันางานใหไ้ด ้มาตรฐาน
การประกันภายใน 14 มาตรฐานเช่นเดียวกัน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2548) และเหตุผลอีก ประการหนึ่งอาจเป็น
เพราะข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
ข้อ  7  ที่ ได้ก าหนด มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านวิชาการของ
ผูบ้ริหารไวไ้ดแ้ก่การพฒันาหลกัสตูร การนิเทศ
การศึกษา นโยบาย และการวางแผนการศกึษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษาตลอดจนผู้บริหารจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการศึกษาที่
คณะกรรมการครุุสภารบัรองอีกดว้ย (ส านกังาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549) จากเหตุผลดงักล่าว
จึง น่าจะท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้  า
ทางวิชาการอยู่ในระดบัมาก 

2 . ผลการศึกษา  พบว่ า  ค รูผู้สอน
โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าทางวิชาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ไม่แตกต่างกนัทัง้ภาพรวม
และรายดา้น ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารให้
ความส าคัญระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเท่า

เทียมกัน เพราะงานวิชาการใช้สติ ปัญญา 
ความรูค้วามเขา้ใจ ความคิด ริเริ่มสรา้งสรรค ์
ปั จ จุ บันค รู เ พศชายและ เพศหญิ ง ได้รับ
กา รศึ กษาอบรมสม ่ า เ สมอ  จึ ง มี ความ รู้
ความสามารถในการปฏิบัติ งาน ร่วมกั บ
ผู้บริหารได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  
ยามาดา (Yamada, 2000  อ้างถึงในโยธิน  
สกุลเดช , 2548)  ได้ท าการ วิจัยถึ งความ
รบัผิดชอบ และสมรรถภาพในการเป็นผูน้  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
เ มื อ ง เ ฟ ส โ น รั ฐ แ ค ลิ ฟ อ ร์ เ นี ย พ บ ว่ า  
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนขึน้อยู่กบั 
1) เตรียมการในดา้นการศกึษา 2) ประสบการณ์
ในการบริหาร 3) เพศ 4) จ านวนครั้งในการ
นิเทศผูร้ว่มงาน และ 5) ขนาดของโรงเรียน สว่น
สมรรถภาพของผู้บริหารในการเป็นผู้น  าทาง
วิชาการนัน้ขึน้อยู่กบั 1) เพศ 2) การเตรียมการ
ในด้านการศึกษา 3) ประสบการณ์ในการ
บริหาร 4) จ านวนครั้งในการนิเทศผู้ร่วมงาน 
และ 5) ขนาดของ โรงเรียน จากการศึกษายัง
พบว่า มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพืน้ที่
การศึกษา ควรจะไดมี้โปรแกรมการฝึกอบรม
ผูบ้รหิาร สถานศกึษา ในขอบข่ายของภาวะผูน้  า
ทางวิชาการ ซึ่งสามารถตัดสินใจเก่ียวกับ
หลกัสูตรและเป็นผูน้  าทางวิชาการแก่ครูผูส้อน
ได้ รวมทั้งสามารถประเมินผลเพื่อช่วยเหลือ
คณะ ค รู ใ น ฐ า น ะ ผู้ น  า ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ มี
ประสทิธิภาพ 

3 . ผลการศึกษา  พบว่า  ค รูผู้สอน
โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
ก รุง เทพมหานคร ที่ มีอายุตั้งแต่20 -40 ปี 
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กบัอายมุากกว่า 40 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือ พิจารณาราย
ดา้น ครูผูส้อนที่มีอายแุตกต่างกนัทัง้สองกลุ่มมี
ความคดิเห็นต่อภาวะผู้น  าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ในดา้นการ
จัดการเรียนการสอน ส่วนด้านการพัฒนา
หลักสูตรและด้านการนิเทศภายในโรงเรียน 
ครูผู้สอนที่ มีอายุแตกต่างกันทั้ง สองกลุ่มมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นื่องมาจากครู
ที่ มีอายุมาก ได้ทราบปัญหาและเห็นการ
เปลี่ยนแปลงมาบา้งแลว้ ซึ่ง เม่ือใดที่เกิดปัญหา
ซ า้ ๆ กนัหรือเหตกุารณท์ี่มีการส่งเสรมิใหเ้กิดขึน้ 
ก็สามารถปฏิบัติได้ทนัที ส่วนครูที่มีอายุน้อย
จะตอ้งหาโอกาสหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อใหเ้กิด
ความเข้า ใจและมีแนวทางปฏิบัติ  เ ม่ื อ มี
เหตกุารณห์รือมีปัญหาใหแ้กไ้ขก็สามารถแกไ้ข
ไดเ้ป็นเหตผุลหนึ่งที่ท  าใหค้รูที่มีอายแุตกต่างกนั
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัย ซัดสเบอร์รี (Sudsberry, 2008) ได้
ศึกษาบทบาทของค รู ใหญ่ในการพัฒนา
โ รง เ รี ยนและความสัมพันธ์ ร ะหว่ า งการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน โดยใช้การสัง เกต การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง และการวิเคราะห์
แผนพัฒนาจากการวิจัย พบว่า ในโรงเรียนท
ม่ีรีะดับการปฏิบัติและมีความต้องการใน
ระดับสูงนั้นครูใหญ่จะมีความกระตือรือรน้ใน
การน าโรงเรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่า
ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ มีระดับการปฏิบัติและ
ความต้องการต ่า และยังพบอีกว่า ครูใหญ่ที่

ปฏิบัติงานภายใต้ บรรยากาศที่ครูมีความ
กระตือรือรน้ในการน าเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอน มีความร่วมมือกัน มีการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน ระหว่างครูและนักเรียน มีการ
ปรบัการท างานใหส้นองความตอ้งการของครู 
และตระหนกัถึงความรูส้กึของทกุคนในโรงเรียน 
เป็นสิ่ง ที่ผลกัดนัใหก้ารท างานของครูมีคณุภาพ
และนักเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว ้

4 . ผลการศึ กษาพบว่ า  ค รูผู้ส อน
โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งจบการศึกษาปริญญาตรี 
และจบสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี ้
เป็นเพราะครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีและจบ
สูงกว่าปริญญาตรี  ได้รับการศึกษาอบรม
สม ่าเสมอ จึงมีความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกับผูบ้ริหารไดม้ากขึน้ ซึ่งมกัจะ
เขา้มามีสว่นเก่ียวขอ้งในงานวิชาการอยู่เสมอ ๆ 
ซึ่ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัโกสิน  พลูวนั (2545) 
ไดศ้ึกษาแบบภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน
ตามทรรศนะของผู้บริหาร โรงเรียนและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา 10 พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีแบบภาวะผู้น  าที่ยึดการประสาน
ประโยชนเ์ป็นหลักอยู่ใน ระดับมาก รองลงมา
อยู่ในระดับปานกลาง คือ แบบภาวะผูน้  าที่ยึด
บคุคลเป็นหลกัและแบบภาวะผูน้  าที่ยึดสถาบนั
เป็นหลกั เม่ือ เปรียบเทียบแบบภาวะผูน้  าของ
ผูบ้ริหารระหว่างทรรศนะของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูเทศบาลในเขตการศึกษา 10 พบว่า 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูเทศบาลมีทรรศนะต่อ
แบบภาวะผู้น  าที่ยึดบุคคลเป็นหลักและแบบ
ภาวะผูน้  าที่ยึดสถาบนัเป็นหลกั ไม่แตกต่างกัน 
แต่แบบพฤติกรรมที่ยึดการประสานประโยชน์
เป็นหลกัมีทรรศนะแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ เปรียบเทียบ
ทรรศนะของผูบ้รหิารโรงเรียนและครูเทศบาลใน
เขตการศึกษา 10 โดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษา อายปุระสบการณ ์ในการปฏิบตัิงาน 
และ ขนาดของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียน
แ ล ะ ค รู เ ท ศ บ า ล ที่ มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประสบการณ์และปฏิบัติงาน ในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกต่างกนั มีทรรศนะต่อแบบภาวะผูน้  า
ของผูบ้รหิารไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
1 .1  ผู้อ  านวยการ เขตประ เวศ 

หวัหนา้ฝ่ายการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาควร
น า ผ ลก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แน วท า ง ใ ห้ มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

1 .2  ผู้บ ริหา รสถานศึกษาควร
สง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุฝ่ายและชมุชนมีสว่นรว่ม
ในการประเมินผลการใชห้ลกัสตูร เป็นระยะ ๆ 

1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรก ากบั 
ติดตามให้น าผลการประเมินหลักสูตรมา
ปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเน่ือง 

1 .4  ผู้บ ริหา รสถานศึกษาควร
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยมีการ
ประเมินที่หลากหลาย และต่อเนื่องและเนน้การ
ประเมินตามสภาพจรงิ  

1.5 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรรบัฟัง
และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ ก าหนดเกณฑ์
การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอน 

1.6 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างจรงิจงั
และต่อเนื่อง 

1.7 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีการ
แจง้ผลการนิเทศภายในใหค้รูไดท้ราบถึงผลการ
ด าเนินงานของตนทกุกิจกรร 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับภาวะ

ผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน ในสงักัดส านัก
การศกึษา กรุงเทพมหานคร 

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ภาวะ
ผู้น  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน ในสังกัด
ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาภาวะ
ผู้น  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
ครูผู้สอนโรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2.4  ควรศึกษาเชิ งลึกถึ งความ
ตอ้งการผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าทาง
วิชาการ โรงเรยีนในสงักดัส านกังาน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 
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