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ในสังกดัส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ประยรู  โคษาราช * 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู                 
ที่มีต่อการใช้ภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร                  
โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการครู ในสังกัด                           
ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 113 คน โดยใชต้ารางเครซ่ีและ               
มอร์แกน  (Krejcie & Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย                   
เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha coefficient)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั  0.973 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้ภาวะผูน้  าทางวิชาการ                     
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยค่า  t-test  
แบบ Independent   ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยใช้ค่ า   One - way analysis  of  variance                                   
เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู ่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่  (Scheffe Post 
hoc Comparison)  ผลการวิจัยพบว่า 1.การใช้ภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้                
ของครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  2.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ                                    
การใช้ภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร                          
โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ในดา้นการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศวิชาการให้กบัผูเ้รียน และดา้น                   
การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยครูที่ มีเพศชายมีความคิดเห็นต่อ                           
การใช้ภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บ ริหารสถานศึกษามากกว่าครู ท่ี มี เพศหญิง นอกนั้ นไม่แตกต่าง                                
3.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชภ้าวะผูน้  า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั 
 ภาวะผูน้  าทางวิชาการ, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, การรับรู้ของครูผูส้อน     
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บทน า  
  สถาบันการศึกษานับว่าเป็นองค์กรที่มีความส าคญัในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้
ความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประชาคมอาเซียน   
ในปัจจุบัน ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและหน้าที่หลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สามารถ                    
จัดการศึกษาให้กบัผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ               
ที่ไดร้ะบุไว ้เพื่อยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขนักบัสังคมโลก ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคดัสรรบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีทกัษะที่จ  าเป็น และมีภาวะความเป็นผูน้  าทางวิชาการ อนัเป็นปัจจัยหลกัในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ภาวะผูน้  าทางวิชาการมีความส าคญัต่อตวัผูบ้ริหารสถานศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นเร่ืองท่ี
ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดเป็นทักษะประจ าตัว เน่ืองจากผู ้บริหารเป็นผูท้ี่ต้องติดต่อ
ประสานงานกบับุคลากรทางการศึกษาหรือผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งยงัเป็นผูน้  า
ในการสร้างองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและผลิตผูเ้รียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ความเป็นผูน้  าทางดา้นวิชาการถือ
เป็นตัวช้ีว ัดหน่ึงในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาว่ามีความเป็นมืออาชีพมากน้อยเพียงใด                 
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา จากงานวิจัยต่างๆท่ีผ่านมาทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการใชค้วามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยมีกระบวนการวางแผนที่เป็นระบบ เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารจดัการ มีกระบวนการวดัและประเมินผลเป็นระบบและต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัผูว้ิจัยได้
ศึกษาผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดักรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาและคะแนนพฒันาการในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ยงัต  ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ทั้งในระดบักรุงเทพมหานคร และระดบัประเทศอยู่มาก อีกทั้งยงัพบว่า
ครูผูส้อนขาดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการฏิบติังานเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของสถานศึกษา ขาดทกัษะทางการวิจัยและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ    ขาดทกัษะการเกบ็ผลงานเพื่อ
รับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะอยู่มาก ผูบ้ริหารไม่สามารถสร้างความตระหนักในการปฏิบติังานเพื่อเป้าหมาย
ร่วมกนัขององค์การไดอ้ย่างเต็มที่ และในดา้นของการก ากบัดูแลดา้นการนิ เทศติดตามการเรียนการสอนยงัไม่
ต่อเน่ืองและละเอียดพอ ส่งผลใหค้รูผูส้อนขาดขอ้มูลยอ้นกลบัในการพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัในฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 
มีความสนใจศึกษาการใช้ภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหาสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู ้สอน ในสังกดั
ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลจากการวิจัยท่ีได้รับจากการศึกษาในคร้ังน้ี จะท าให้ทราบ                   
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อน ว่ามีการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการใน
การบริหารสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อตวัผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง สามารถน าผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็แนวทางในการก าหนดทิศทางการพฒันาและบริหาร
จดัการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มระดบัความเช่ือมัน่ใหก้บัสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานตน้สังกดั
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครู ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 4 โรงเรียน   จ  านวน 169 คน  เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 113  คน    
 2. ตวัแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศและประสบการณ์ในการท างาน 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครจ าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลความกา้วหนา้ในการจดัการเรียนการสอนของครู ดา้นการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศวิชาการใหก้บั
ผูเ้รียน ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั การใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลย ี
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา หาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item objective Congruence : IOC) และหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.973  โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 สถานภาพส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์ในการท างาน มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) จ านวน 2 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale)  
5 ระดบั คือ ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนนความคิดเห็น
มากที่สุดไปหานอ้ยที่สุด คือ 5, 4, 3, 2, 1 จ านวน 48 ขอ้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหส์ถานภาพส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์ในการท างาน โดยใชค้วามถี่และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น และภาพรวม น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามการรับรู้ของครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยค่า t-test 
แบบ Independent 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ วเิคราะห์ โดยคา่ 
One – way analysis of variance ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทดสอบความแตกต่างราย
คู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison) 
 
ผลการวิจัย 
 1. การใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อนในสังกดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
ในดา้นการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศวิชาการใหก้บัผูเ้รียน และดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั การใช้
นวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยครูที่มีเพศชายมีความคิดเห็นต่อการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามากกว่าครูท่ีมีเพศหญิง นอกนั้นไม่แตกต่าง 
  4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ืองการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนใน
สังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเดน็ท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
  1. ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เพราะผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้  าทางวิชาการจะตอ้งมีองค์
ความรู้ท่ีเข้มแข็ง อันเป็นการสร้างศรัทธาให้กับคณะครูในโรงเรียน ดังนั้ นจึงต้องฝึกฝน พัฒนาความรู้
ความสามารถอยู่ตลอดเวลา  ทั้ งน้ีผู ้บริหารคือบุคคลหลักในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผู ้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษาและผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ                
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และมีมาตรฐาน สามารถแข่งขนัทางวิชาการได ้ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้  าทางวิชาการจะตอ้งเป็นผู ้ท่ี
ส่งเสริมครู บุคลากรและผูเ้รียนให้มีโอกาสเขา้ถึงเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและน าเทคโนโลยีดงักล่าว  มาปรับใชเ้พื่อ
เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อนัจะน าผลไปต่อยอดสู่การ
บริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพสืบไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ศราวุธ  ทองอากาศ (2560) ที่ท  าการศึกษา
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวดัจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราดมี
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากลและส่งเสริมการแข่งขนัทางวิชาการ มีการ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีการพฒันาการศึกษาสู่อาเซียน ประกอบกบัเทคโนโลยดีา้นต่างๆ
มีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ สันต์ธวชั  ศรีค  าแท (2557) ที่ไดท้  าการศึกษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1 
พบว่า ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ และเม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 1.1 ดา้นการนิเทศติดตามและประเมินผลความกา้วหนา้ในการจดัการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวม
และรายขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เพราะการนิเทศติดตามและประเมินผลความกา้วหน้าในการจดัการ
เรียนการสอนของครูผูส้อนเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีการจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนที่หลากหลาย  
สนองตอบนโยบายและเป้าหมายของการศึกษาท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้  าทาง
วิชาการ ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการ อนัเปรียบเสมือนหวัใจหลกัของ
การบริหารสถานศึกษา และตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้รียนเป็นหลกั มีการส่งเสริมความกา้วหนา้ทาง
วิชาชีพให้กบัครูผูส้อน การนิเทศติดตามและประเมินผลความกา้วหน้าในการจัดการเรียนการสอน ยงัเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดการปรับปรุงพฒันางานวิชาการภายในสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจดัการดา้น
วิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน ซ่ึงถือเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
อนัเป็นของการแสดงถึงความเจริญงอกงามของระบบการศึกษา และเป็นเคร่ืองสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของตวั
ผูบ้ริหาร ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานและความมีภาวะผู ้น าทางวิชาการ โดย
ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องมีการสังเกตุการสอนและนิเทศการสอนทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่าง
สม ่าเสมอ มีล  าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน มีการประชุมวางแผนการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครู มีการจดบนัทึก
ผลการนิเทศและประเมินผล โดยใหผู้มี้ส่วนเกี่ยวขอ้งไดมี้โอกาสประเมินและแสดงความคิดเห็น มีการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัในผลการนิเทศก์ดงักล่าว โดยตวัของผูบ้ริหารเอง หรือ เพื่อนครูท่ีเขา้นิเทศการสอน ทั้งน้ี เพื่อช่วยลด
ความประหม่าให้กับครูผู ้สอน และยงัเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจและความเป็นกัลยาณมิตร เป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั อนัจะท าใหเ้กิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สืบไป การที่ผูบ้ริหารเปิดโอกาส
ให้ครูผูส้อนไดป้ระเมินการสอนของตนเองและเขา้นิเทศเพื่อนครู จะช่วยให้ครูผูส้อนไดท้ราบถึงศกัยภาพ และ
ความสามารถของตนเอง มองเห็นแนวทางการพฒันาตนเองในวิชาชีพไดช้ดัเจนข้ึน ส่งผลให้เกิดการพฒันาใน
ดา้นการบริหารงานวิชาการต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ดารณี  สีดาโชติ (2560) ซ่ึงท าการศึกษาความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 
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ส านักงานเขตลาดกระบัง สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่าการนิเทศและประเมินผลดา้นการสอนโดยรวมและ        
รายดา้นอยู่ระดบัมากที่สุด อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสังเกตุการสอนอยา่งไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เช่น การ เยี่ยมชั้น
เรียนโดยใชเ้วลาสั้นๆและมีการก าหนดล่วงหน้าโดยไม่มีการบนัทึก ท าใหค้รูมีความกระตือรือร้นมากข้ึนในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งผูบ้ริหารยงัช้ีใหเ้ห็นถึงจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาในการสอนของครู ผูบ้ริหาร 
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และจดัใหมี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูดว้ยกนั เพื่อช่วยใหค้รูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีบนัทึกการนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอน ว่ามีความสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายดา้นวิชาการของโรงเรียนหรือไม่ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของ
งานวิชาการว่าเป็นหวัใจหลกัของสถานศึกษา มีการบริหารจดัการดา้นวิชาการใหเ้กิดประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั นุจเรศ ศาลางาม (2560) ที่ไดท้  าการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เขตอ าเภอสามโคก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบว่า  ดา้นการติดตามผลการปฏิบติังานดา้นการสอนของครู  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตอ าเภอสามโคก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารจดัให้มีการประชุมวางแผนการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครู      
มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา เพื่อร่วมในการวางแผนการนิเทศและก ากบัติดตามการจดัการเรียนการสอน
ของครู ผูบ้ริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอื่น  ดูแลนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เพื่อช่วยเหลือครูให้จดักิจกรรมการเรียนรู้และ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 1.2 ดา้นการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศวิชาการใหก้บัผูเ้รียน โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยู ่
ในระดบัมาก เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นหลกัในการด าเนินการในดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
ภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่งดี โดยเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและสนบัสนุนปัจจยัต่างๆแก่ครูผูส้อนในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์ลงสู่ผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และเป็นผูช่้วยขจดัปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างทนัท่วงที การพฒันางานวิชาการให้เป็นเลิศ ตอ้งอาศยัภาวะผูน้  าทางวิชาการในการสร้างเสริมและ
พัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ ทั้ งด้านกายภาพ และด้านสภาพจิตใจอันเป็นสุขของสมาชิกในองค์กร อันจะ
ก่อให้เกิดความศรัทธา ความรักและหวงแหนตลอดจนความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกในองค์กร 
พร้อมที่จะปฏิบติังานและช่วยเหลืองานของผู ้บริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวไ้ดเ้ป็นอย่าดี โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งมีความตระหนักในความส าคัญของการสนับสนุนให้มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการ และใช้
สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกในการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริม สนบัสนุนการน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และน าชมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาภายในสถานศึกษา ในขณะเดียวกนัจะตอ้งเป็นผูน้  าในการกระตุน้ใหค้รูเขา้มา
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งให้บริการความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ สนันสนุนการท างานเป็นทีม ส่งเสริมความสามคัคีให้เกิดข้ึนในองค์กร มีการกระตุน้และสร้าง
ขวญัลก าลงัใจให้ครูอยา่งสม ่าเสมอและมีความยุติธรรม มีการยกย่องชมเชยและประกาศเกียรติคุณครูทุกคนที่มี
ผลงานทางวิชาการท่ีดีเด่น ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรและส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการให้
เกิดข้ึน เพื่อต่อยอดใหส้ถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรเมศร์  
ชะโลธร (2558) ซ่ึงท าการศึกษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี  พบว่า 
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สภาพที่เป็นจริงของภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี ในภาพรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  
เน่ืองจากผู ้บริหารโรงเรียนสามารถก าหนดให้ครูใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใหค้  าปรึกษาหารือแก่ครูไดต้ามที่ครูตอ้งการ ซ่ึงสามารถจดัการอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬารัตน์ ดวงแก้ว (2560) ซ่ึง
ท าการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีความพึงพอใจของครูต่อภาวะ
ผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดและใชส้ถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน พร้อมทั้งส่งเสริมใหมี้การใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่น ส่งเสริมใหค้รูท างานร่วมกนัเป็นทีม มุ่งเนน้คุณภาพ
ทางวิชาการของสถานศึกษา กระตุ้นให้ครูจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้
โรงเรียนเป็นแหล่งใหบ้ริการความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน ทั้งยงัสนบัสนุนส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทางวิชาการ เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนตนเองในดา้นวิชาการและหวัใจส าคญัในการที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะท าให้
ครูมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน คือ การยกยอ่งชมเชยและประกาศเกียรติคุณครูทุกคนที่มีผลงานทางวิชาการที่
ดีเด่นอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนใหมี้การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
 1.3 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 
เพราะการจดัการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงเป็นการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีอยูใ่นบทเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นศาสตร์และศิลป์
อย่างหน่ึงในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้กบัผูเ้รียน ทั้งการจัดประสบการณ์ทางตรงและ
ทางออ้ม เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรลงสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตอ้งมีภาวะผูน้  าทางวิชาการ ในการอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดการเรียนรู้  เป็นผูท้ี่มี
ความรู้ความสามารถในดา้นวิชาการอย่างแทจ้ริง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ครูผูส้อนได ้ตั้งแต่การ
ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรที่มีความสอดคลอ้งกบัแผนแม่บท และบริบทของสถานศึกษา การน าหลกัสูตรไปใช ้
การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้  การบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตามสภาพจริง สนบัสนุนใหมี้การใชส่ื้อ นวตักรรมที่ทนัสมยั จดัหาเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินเพื่อลดภาระงานของครูผูส้อน เพื่อใหค้รูผูส้อนไดมี้เวลาเตรียมการสอนและมีเวลาสอน
ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยเพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียน และกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รี ยนให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด น าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมหญิง             
วงศพ์ิทกัษ ์(2560) ซ่ึงท าการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกบัภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า โดย
ภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากแสดงว่าผูบ้ริหารใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูเป็น
อยา่งดี โดยการใหค้วามส าคญัในการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและมีการน าส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยูใ่นทอ้งถิน่
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ สุพรรษา  กลมกูล (2560)  ที่ไดท้  าการศึกษา ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูมีความคิดเห็น
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ต่อภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาไดมี้การส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใหค้รูจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้
หลกัสูตรใหเ้หมาะสม โดยมีการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผลประเมินผลแต่ละรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยในดา้นการวดัผลประเมินผลให้เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียน อีกทั้ งยงักระตุ้นให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสามารถวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล และน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขหรือพฒันาไดต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
 1.4 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั การใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีโดยภาพรวมและรายขอ้มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เพราะการวิจยั การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เป็นกระบวนการในการส่งเสริม
กระตุน้และพฒันาขีดความสามารถของครูผูส้อน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้  า เพื่อพฒันาวิชาชีพผ่านการใช้
เทคโนโลย ีอนัจะเป็นกระบวนการที่ช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการแกปั้ญหาผูเ้รียนไดแ้ละยงั
สามารถลดเวลาในการท างาน ส่งเสริมการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งตระหนัก
ถึงความส าคญัของการส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั การใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีที่มีความกา้วหนา้และทนัสมยั 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเขา้ร่วมการอบรมเพิ่มความรู้ในการวิจยัเพื่อพฒันา อีกทั้งตอ้งส่งเสริมให้ครูจัดท าและ
พฒันาปรับปรุงส่ืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ครูไดน้ าแนวคิดและวิธีการ
ใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
หลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรทอ้งถิ่น ตลอดจนบริบทของชุมชน เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในดา้นการวิจยั การใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยลีงสู่ครูและสนับสนุนใหค้รูถ่ายทอกความรู้ลงสู่ผูเ้รียนให้สามารถใชเ้ทคโนโลยสีาระสนเทศและการ
ส่ือสารแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง อนัป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูเ้รียน นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
สนับสนุนและบริหารจดัการให้มีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและจดัเก็บขอ้มูลสาระสนเทศอยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ จันทร์เจริญ (2560) ซ่ึงท าการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยา ลุ่มน ้ าปิง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 38 จังหวดัสุโขทยั-ตาก พบว่าการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการ ดา้นการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดย
ภาพรวมและรายขอ้มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก แสดงว่าผูบ้ริหารในกลุ่มสหวิทยา ลุ่มน ้ าปิง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 38 จงัหวดัสุโขทยั-ตาก ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูเขา้ร่วมการอบรมเกี่ยวกบัการวิจัยเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการจัดท าส่ือคู่มือและ
เอกสารเพื่อประกอบการท าวิจยัใหแ้ก่บุคลากรใหค้รูจดักระบวนการเนน้การสอนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 
โดยการน าผลการวิจยัมาพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งสนบัสนุนให้ครูเสนอผลงาน
การวิจยัต่อผูเ้กี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาโดยภาพรวมและรายขอ้ยงั
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าและพฒันาปรับปรุงส่ืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใชป้ระกอบ           
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การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูน าแนวคิดและวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการผลิตส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
ส่งเสริมให้ครูใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ในการประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
สม ่าเสมอ ค านึงถึงความเหมาะสมกับผู ้เรียน ให้ครูประเมินการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพฒันา
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูเขา้ร่วมประชุมอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกบัการ
ผลิตการใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคู่มือการปฏิบติังานราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2552 และยงัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพฒันาวิชาชีพ
ครูอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วินัย  ป้อมด า (2558) ที่ไดท้  าการศึกษาผูน้  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3: กรณีศึกษา 
พบว่า  โรงเรียนมีการสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีาระสนเทศ (คอมพิวเตอร์)โดยการวาง
กรอบนโยบายของโรงเรียน สนับสนุนให้ครูไดพ้ัฒนาผู ้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและการ
ส่ือสารแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได ้ มีการจดัเกบ็ขอ้มูลสาระสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและ
การจดัท าขอ้มูลพื้นฐานสภาพปัญหาความตอ้งการเป้าหมายและจุด เนน้ในการพฒันาผูเ้รียน แต่งตั้งผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล
พื้นฐานของนักเรียนอย่างชดัเจน จัดเรียงล  าดบั ความส าคญัก่อนหลงั จัดท าเป็นแผนงานนโยบายของโรงเรียน
อยา่งชดัเจน มีการนิเทศติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองของการน าเทคโนโลยี สาระสนเทศและการส่ือสารมาใช้
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะในการเรียนรู้ในปัจจุบนั เทคโนโลยเีขา้มามีส่วนสัมพนัธ์ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้   
 2. จากผลการเปรียบเทียบการใช้ภาวะผู ้น าทางวิชาการ ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้                      
ของครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งที่มีต่อการใชภ้าวะ
ผูน้  าทางวิชาการจ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยขอ้ที่1 โดยพบว่า ครูเพศชายมีระดับความคิดเห็นสูงกว่าครูเพศหญิงทุกดา้น ทั้งน้ีอาจ 
เน่ืองมาจากการยดึโยงดา้นวฒันธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณกาล เชิดชูใหเ้พศชายเปรียบเสมือนชา้งเทา้หนา้ และมี
ความเป็นผูน้  ามากกว่าเพศหญิง แม้ปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในดา้นวฒันธรรม สิทธิ
เสรีภาพของเพศหญิงมีมากข้ึน แต่อยา่งไรกต็าม ทกัษะในดา้นของการตดัสินใจ ความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
ทกัษะความสามารถในการปฏิบติังาน ตลอดจนบทบาทหนา้ที่ในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะดา้นการบริหารจดัการ
ยงัมีความแตกต่างกนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง เพศชายมีภาวะการตดัสินใจที่เฉียบขาดและรวดเร็วกว่าเพศ
หญิง เม่ือเผชิญกบัสภาวะกดดนั หรือสถาการณ์ที่บีบบงัคบั ในขณะเดียวกนัเพศหญิงจะมุ่งพิจารณาในรายละเอียด
ปลีกย่อย จนส่งผลให้การตดัสินใจล่าชา้ อีกทั้งยงัมีความอ่อนไหวดา้นจิตใจมากกว่าเพศชาย จึงอาจส่งผลใหเ้กิด
การตดัสินใจอยูบ่นพื้นฐานของความหวาดระแวงมากจนเกินไป นอกจากน้ียงัพบว่า ความละเอียดอ่อนดา้นจิตใจ
ระหว่างเพศหญิงกบัเพศชายยงัเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้ท  าให้มุมมองที่มีต่อการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของนุจเรศ   ศาลางาม (2560) ซ่ึงท าการศึกษาความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เขตอ าเภอสามโคก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกนั  มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เขตอ าเภอสามโคก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขตหน่ึงโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่.
05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที่1 โดยพบว่า ครูเพศชายมีระดบัความคิดเห็นสูงกว่าครูเพศหญิงทุกดา้น 
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความสามารถในการปฏิบติังานไม่เหมือนกนั การท างานใน
ระบบสถานศึกษาแตกต่างกนั นอกจากน้ีเพศชายจะเขา้ไปมีบทบาทในงานดา้นการบริหารมากกว่าเพศหญิง 
อ  านาจหน้าท่ีและทกัษะในการปฏิบัติงานก็จะแตกต่างกนั ฉะนั้นความแตกต่างทางดา้นความสามารถในการ
ปฏิบติังานระหว่างเพศหญิงกบัเพศชายจึงมีมาก ท าใหเ้กิดแง่คิดและความคิดที่แตกต่างกนัและส่งผลใหค้รูที่มีเพศ
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารศึกษาแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
สุวรรณา นาแกว้ (2560) ซ่ึงท าการศึกษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นบางกะปิ ส านกังานเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนบา้นบางกะปิ ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั. 05 ในดา้นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความกา้วหนา้ทางวิชาการของครูเพศหญิงสูงกว่าครูเพศชาย 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนดา้นจิตใจ ท าใหมุ้มมองแตกต่างจากครูเพศชาย  
 3. ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนที่มีต่อการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าโดย
ภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนในสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครไดเ้ขา้ร่วมในการ
อบรมสัมนา และพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งครูผูส้อนส่วนใหญ่มีการพฒันาตนเองใน
ดา้นของความรู้ และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ตลอดจนมีการพัฒนาวิชาชีพและวิทยฐานะทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง อีกทั้ งยงัได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่ายทางการศึกษา อาธิ มีการจัดอบรมครู ด้านทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเขา้มาร่วมหาแนวทางในการแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอนจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการอบรมและทบทวนทกัษะดา้นการใชห้ลกัสูตรและการเรียนการสอน การวดัประเมินผล
การเรียน การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองและมีการติดตามนิ เทศก์การจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนใน
ดา้นงานวิชาการ การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาการพฒันาหลกัสูตร และยงัมีการจัดและพฒันาสภาพ
บรรยากาศของสถานศึกษาที่เป็นมิตร และเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ส่งผลใหเ้กิดความรักและหวงแหน ส่งเสริม
ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและอยากร่วมพฒันากระบวนการบริหารจดัการ นอกจากน้ี ครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานในสถานศึกษาเดียวกนัหรือในสังกดัเดียวกนั มีการรับรู้และเกิดความรู้สึก ความเขา้ใจต่อการใช้
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดค้ลา้ยคลึงกนั จึงส่งผลให้เกิดความคิดเห็นของครูผูส้ อนที่มีต่อ
การใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ วจันารัตน์                 
หนูนาค (2559)  ซ่ึงท าการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 1 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั    
มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต ่ากว่า 10 ปีและครูที่มีประสบการณ์ในการ
สอนตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีทักษะในการสอนไม่แตกต่างกัน เพราะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต1 ไดมี้การจดัอบรมครูทั้งส านกังานเขตพื้นท่ีฯในดา้นการใชห้ลกัสูตรและการเรียนการสอน 
ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนและดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง  และมีการติดตามครูผูส้อน         
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ในด้านงานวิชาการอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ กอปรคุณ  ชุมวรรณศรี(2559)                     
ซ่ึ งท าการศึกษาความคิดเห็นของครูที่ มี ต่อภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน                          
เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า จากผลการ
เปรียบเทียบครูที่มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการรัชดา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต2 ไม่แตกต่างกนั เพราะครูที่
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานศึกษาเดียวกนั ย่อมมีความรู้ความเขา้ใจต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี จึงมีผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยเร่ืองการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนใน
สังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ดา้นการนิเทศติดตามและประเมินผลความกา้วหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายใหก้บัครูผูส้อนมากยิง่ข้ึน 
 2. ด้านการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศวิชาการให้กับผู ้เ รียน ผู ้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ประสานงานกบัชุมชน สถานท่ีส าคญัในทอ้งถิ่นหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อขอความร่วมมือในการใชส้ถานท่ีใน
การสนับสนุนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้
ของสถานศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 3. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการใหข้อ้มูลที่สนับสนุนการ
จดัการเรียนรู้ของครูที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยกระบวนการศึกษาดูงาน งานวิจยั และอื่นๆที่กี่ยวขอ้ง 
 4. ดา้นการส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็น
ผูน้  าในการจดัท าบญัชีงานวิจยั นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ในสถานศึกษาของตนเองอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสืบคน้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการใช้ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ในเชิงคุณภาพ 
  2. ควรศึกษาการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของหวัหนา้กลุ่มสาระใน 8 กลุ่มสาระวิชา ในสังกดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
  3 ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการใชภ้าวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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