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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 2) เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิซาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำแนก

ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาของครูกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 290 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratifiled Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบขอมูลเปนอิสระตอกัน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน 2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ

นัยสำคัญ .05 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน สำหรับการเปรียบเทียบดานอายุ พบวา กลุมครูท่ีมีอายุ

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีกับจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีตอภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were to 1) study academic leadership of school administrators 

under the Office of Suphanburi Primary Educational Service Area 3 and 2) compare academic leadership 

of school administrators under the Office of Suphanburi Primary Educational Sevice Area 3 classified by 

gender, age and educational level. The sample consisted of teachers in schools under the Office of 

Suphanburi Primary Educational Service Area 3, totally 290 people, by using stratified random sampling. 

The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used in this study were: 

percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing using independent t-test. 

The results showed as follows: 1) The academic leadership of school administrators under the 

Office of Suphanburi Primary Educational Service Area 3 were at high level in overall and each aspects. 
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2) The results of the hypothesis testing at the 0.05 significance level were as follows: male and female 

teachers had no different opinions towards academic leadership of school administrators both overall 

and each aspects, teachers of different age had no different opinions towards academic leadership of 

school administrators, teachers with bachelor degree and with higher than bachelor degree had no 

different opinion towards academic leadership of school administrators. 

Keywords: Academic leadership, school administrator 

 

บทนำ 

จากความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา ท่ี 6 กำหนดไววา "การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 

ท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข"และในมาตราท่ี 7 กำหนดไววา "ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษาสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความสมอภาคและศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน เปนสากล ตลอดจนอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดวิเริ่มสรางสรรค ใฝรู

และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง" อยางไรก็ตาม ในการที่จะจัดการศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษา ดังกลาวน้ันบุคลากรสำคัญท่ีเปนผูปฏิบัติในการจัดการศึกษาคือครู และผูบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนซึ่ง

เปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารงานวิซาการของโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางที่สามารถพัฒนานักเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา จึงควรพัฒนาคุณภาพงานวิชาการทั้งปจจัยดานบุคคล 

กระบวน การผลผลิตและพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการ (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549: ก, 6-9) ตลอดจนตองเปนผูท่ีมี

วิสัยทัศน มีความสามารถในการกระตุน ใหบุคลากรในองคการใชศักยภาพในการทำงานใหเกิดผลสูงสุดเพ่ือท่ีจะนำองคการ

ไปสูความสำเร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (เท้ือน ทองแกว, 2545: 35) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองมีการ

พัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมและการแสดง ออกใหเหมาะสม ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่ผูบริหารตองคำนึงถึงมากที่สุด คือ 

การทำใจใหเปนคนที่มคีุณธรรม ดวยการพัฒนาคุณลักษณะจากภายใน เรียกวา ความสวยที่เกดิจากการเปนคนที่มีจิตใจดี

งามน่ันเองซึ่งปจจัยสำคัญในการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายน้ัน ข้ึนอยูกับผูบริหารเปนสวนใหญ โดย

โรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพดีมักมาจากโรงเรียนที่ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ ใหความสนใจงานวิชาการอยางจริงจัง 

มีความรับผิดชอบ และอยูปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ จึงจะทำใหคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีประสิทธิภาพ

ตรงตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังเชนงานวิจัยของ สุรัฐ ศิลปะอนันต (2543: 35 ; 

อางถึงใน ทัศนีย เนตรปะโคน, 2552: 3 ท่ีกลาววาปจจัยในการสรางเสริมการเรียนท่ีจะทำใหคุณภาพการเรียนของเด็กไทย

ไดมาตรฐานสูงระดับโลกไดคือ "ภาวะผูนำทางวิซาการที่เขมแขง็" เนื่องจากภาวะผูนำทางวิชาการเปนสิ่งสำคัญในการชับ

เคลื่อนใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

จากประสบการณของผูวิจัยในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีความสงสัยวา ภาวะผูนำทางวิซาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นี้จะมีลักษณะเหมอืน หรือแตกตางกันหรือไม และมีภาวะผูนำในลักษณะใด พฤติกรรมใด

เปนสิ่งที่ดี พฤติกรรมใดเปนสิ่งที่ตอง ปรับปรุงบาง จึงตองมีการศึกษาอยางเปนระบบดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผูสอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 
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ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยไปใชในการใหขอเสนอแนะสถานศึกษาในการวางแผน กำหนดนโยบาย 

ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง และหาแนวทางแกไขปญหาในดานการบริหารงานวิชาการให สอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพ การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื ่อศึกษาภาวะผู นำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

2. เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่นำมาใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนำ การพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศภายในโรงรียน ผูวิจัยจึงนำเอาวัตถุประสงคและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปน

องคประกอบสำคัญในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปเปนแผนภาพไดดังน้ี 

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

2. อายุ 

- ตั้งแต 20-40 ป 

- มากกวา 40 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

 ประกอบดวย 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

2. ดานการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู 

3. ดานการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 จำนวน 125 โรงเรียน ซึ่งมีขาราชการครู จำนวนรวมท้ังสิ้น 1,132 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 ท่ีสุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอแกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) ที่ประชากรจำนวน 1,132 คน ได จำนวนตัวอยาง 290 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ 

(Stratifled Random Sampling) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบงในที่นี้มี 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) 
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โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ (ไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3) 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนขอคำถามเก่ียวกับสถานะของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับ 

การศึกษา โดยลักษณะเปนขอคำถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ลักษณะคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งเปนขอ

คำถามเกี ่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู และดานการนิเทศภายในเรียน แบงระดับตามการปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑน้ำหนักการให

คะแนน ดังน้ี 

   คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 

   คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนน  1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

 แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และคาความเช่ือมั่น(Reliability) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถามมีคา

ดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Ty out) กับครูในโรงเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 

0.87 จะเห็นไดวา แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี

ยอมรับได 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจัดสงไปยังสถานศึกษาเครือขาย

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือขอเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ศึกษาสถานภาพของกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ (Percentage) เสนอขอมูล

เปนตารางแสดงจำนวนรอยละ 

 2. วิเคราะหภาวะผูนำทางวิซาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 เกณฑในการแปลความหมายขอมูล การแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean )กำหนดขอบเขตของ คาเฉลี่ย ดังน้ี 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) 

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
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  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลความวามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ และอายุ โดยการวิเคราะหดวยคา Independent t-testสวนระดับการศึกษาของกลุม

ตัวอยางวิเคราะหดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.66) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี (1) ดานการพัฒนาหลักสูตร (2) ดานการจัดการเรียน

การสอน และ (3) ดานการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นครผููสอนตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายกับเพศหญิงตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายดาน 

2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมท่ีมีอายุตั้งแต 20 - 40 ป กับกลุมท่ีมีอายุมากกวา 40 ป ตอภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไมแตกตาง

กัน ท้ังภาพรวมและรายดาน 

2.3 ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผูสอนโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นของครูผูสอนที่จบ

ปริญญาตรีกับจบสูงกวาปริญญาตรีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งภาพรวมและราย

ดาน 

 

อภิปรายผล 

 1. การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผู สอนโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาถือวางาน

วิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน จะตองมีการกำกับอยางใกลชิด เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ สรางขวัญกำลังใจ

ใหกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ รัตนอนันต (2555) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผูนำ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

อาจเนื่องจากเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาในทุกโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 47 ถึงมาตราที่ 49 ไดระบุไววา ใหมีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อันประกอบดวยระบบประกันคุณภาพ

ภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน 

เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกที่ตองรับการประเมิน
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อยางนอย 1 ครั้งในทุกหาป และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่งทุกโรงเรียนจะตอง

ดำเนินการปรับปรุงพัฒนางานใหไดมาตรฐานการประกันภายใน 14 มาตรฐานเชนเดียวกัน (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2548: 39-40) และเหตุผลอีกประการหน่ึงอาจเปนเพราะขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ขอ 7 ที่ไดกำหนดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพในดานวิชาการของ

ผูบริหารไวไดแก การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา การวิจัยทางการศึกษาตลอดจนผูบริหารจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาท่ีคณะกรรมการ

คุรุสภารับรองอีกดวย (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 13-14) จากเหตุผลดังกลาวจงึผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำ

ทางวิชาการอยูในระดับมาก 

 2. ผลการศึกษา พบวา ครูเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา 

ไมแตกตางกัน ทั้งภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสำคัญระหวางเพศชายกับเพศหญิงเทาเทียม

กัน เพราะงานวิชาการใชสติปญญา ความรูความเขาใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปจจุบันครูชายและครูหญิงไดรับการศึกษา

ในระดับใกลเคียงกัน มีโอกาสไดเขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูเทาเทียมกัน จึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวมกับผูบริหารไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ยามาดา (Yamada, 2000; อางถึงใน โยธิน สกุลเดช, 2548, 23-24) 

ไดทำการวิจัยถึงความรับผิดชอบ และสมรรถภาพในการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา เมือง 

เฟสโน รัฐแคลิฟอรเนียพบวา ความรับผิดชอบของผู บริหารโรงเรียนขึ ้นอยู กับ 1) เตรียมการในดานการศึกษา 2) 

ประสบการณในการบริหาร 3) เพศ 4) จำนวนครั้งในการนิเทศผูรวมงาน และ 5) ขนาดของโรงเรียน สวนสมรรถภาพของ

ผูบริหารในการเปนผูนำทางวิชาการน้ันข้ึนอยูกับ 1) เพศ 2) การเตรียมการในดานการศึกษา 3) ประสบการณในการบรหิาร 

4) จำนวนครั้งในการนิเทศผูรวมงาน และ 5) ขนาดของโรงเรียน จากการศึกษายังพบวา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขต

พื้นที่การศึกษา ควรจะไดมีโปรแกรมการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา ในขอบขายของภาวะผูนำทางวิชาการ ซึ่งสามารถ

ตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตรและเปนผูนำทางวิซาการแกครูผูสอนได รวมท้ังสามารถประเมินผลเพ่ือชวยเหลือคณะครูในฐานะ

ผูนำทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่มี

อายุตั้งแต 20-40 ป กับอายุมากกวา 40 ป ขึ้นไป มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไม

แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีอายุและครูที่มีอายุนอยจะตองหาโอกาสหาความรู

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และมีแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณหรือมีปญหาใหแกไขก็สามารถแกไขได เปนเหตุผลหน่ึง

ท่ีทำใหครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน 

 4. ผลการศึกษา พบวา ทั้งจบการศึกษาปริญญาตรีและจบสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกันทั้งภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้เปนเพราะครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีและ

จบสูงกวาปริญญาตรี ไดรับการศึกษาอบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารไดมากข้ึน 

ซึ่งมักจะเขามามีสวนเก่ียวของในงานวิชาการอยูเสมอ ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผกากรอง ศรีประไหม (2558) ศึกษา

เรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแบบภาวะผูนำ ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูอำนวยการเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 หัวหนาฝายการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ควร

นำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝายและชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร

เปนระยะ ๆ 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา ควรกำกับ ติดตามใหนำผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง 

 4. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยมีการประเมินที่หลากหลาย และตอเนื่องและ

เนนการประเมินตามสภาพจริง 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับความสำเร็จในการบริหารโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2. ควรศึกษาสภาพปญหาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 3. ควรศึกษาเชิงลึกถึงความตองการผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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