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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ 

แบงช้ันตามสัดสวนกระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดย 

ผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน

เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดใหมี 
สิ่งจูงใจใหกับครู และการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู 

2. สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน

เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี การพัฒนาผูเรียน การจัดการช้ันเรียน และ 
การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย การกำหนดเปาหมายของ
โรงเรียน การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศ
และการประเมินผลการสอน การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู และ
การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู
ในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 49.90 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ  สมรรถนะประจำสายงานของครู  ประถมศึกษา 

 
ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of academic leadership of administrators; 
2) identify the level of functional competency of teachers in educational institutions; and  
3) analyze academic leadership of administrators affecting functional competency of 
teachers in educational institutions. The research sample, derived by proportional stratified 
random sampling which distributed by district, was 317 administrators and teachers of 
educational institutions under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1.  
The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were 
analyzed with percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows: 
1. Overall and in specific aspects, the academic leadership of administrators was 

at a high level. These top 3 aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: 
promoting professional development, providing incentives for teachers, and providing 
incentives for learning. 

2. Overall and in specific aspects, functional competency of teachers in 
educational institutions was at a high level. These top 3 aspects, ranked from the highest 
to the lowest, were as follows: student development, classroom management, and relationship 
and collaboration building for learning management. 

3. Academic leadership of administrators in the aspects of framing school goals, 
providing incentives for learning, monitoring student’s progress, supervising and evaluating 
instruction, promoting professional development, providing incentives for teachers, and 
caring for teachers and students affected functional competency of teachers in educational 
institutions at the percentage of 49.90 with statistical significance at .05. 

 
Keywords:  academic leadership, functional competency, primary education 
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บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกสงผลใหสังคมไทยเกิดการปรับตัว

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การศึกษาจึงตองมีการปรับเปล่ียน 

ทั้งแนวคิด สาระ ตลอดจนแนวทางในการจัดการศึกษาในฐานะเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาบุคคลในชาติพรอมรับและปรับตัวใหสอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสสังคมโลกทุกรูปแบบ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2551: 1-8) การศึกษาจัดวาเปนองคประกอบ 

ที่สำคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ เพราะทำใหบุคคลในชาติมีคุณภาพ และศักยภาพเพ่ือเปนกำลัง 

อันสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษา

ชวยสรางความรู ความคิด ทักษะ เจตคติ ใหคนไทยรูจักตนเอง รูจักชีวิต เขาใจสังคมและสิ่งแวดลอม

ที่ตนอาศัยและนำความรูความเขาใจมาใชแกปญหา รวมท้ังสรางสรรคชีวิตและสังคมใหดีขึ้น (ภารดี  

อนันตนาวี, 2555: 321) สอดคลองตามเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. 2552-2559) ที่ตองการใหสังคมเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพ่ือสรางโอกาสให 

คนไทยทุกคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหกาวทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารและ

วิทยาการสมัยใหมมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 16) 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักสมรรถนะเปนฐาน เปนกระบวนการ

คนหาสมรรถนะท่ีจำเปนตองพัฒนาจากการประเมินสมรรถนะแลวนำผลการประเมินมาจัดทำแผน

พัฒนาตนเองรายบุคคล เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินการพัฒนาตนเอง 

ตามแผนท่ีตนเองเปนผูกำหนด เปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น สงผลตอ 

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและความกาวหนาในวิชาชีพของตน กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด

วิสัยทัศนในการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไววา “ภายในป 2556 ครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษามีศักยภาพ คุณภาพตามมาตรฐานและการรับรองวิชาชีพท่ีสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญใชรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม มีจริยธรรมและทันตอการพัฒนาและการแขงขันของ

ประเทศ” (สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, 2551: 1) จึงกลาวไดวา หากครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ก็จะสงเสริมใหสถานศึกษามีคุณภาพตามไปดวย  

สำหรับในสถานศึกษา การบริหารวิชาการนับวาเปนภารกิจหลักท่ีจะทำใหสถานศึกษา 

มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานบริหารวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของสถานศึกษา เก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา เปนเคร่ืองชี้วัดความสำเร็จความสามารถของผูบริหาร (อานุชิต  

แกวกา, 2550: 2) ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงภาวะความเปนผูนำทางวิชาการใหเปน 
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ที่ประจักษ สามารถเปนผูใหคำแนะนำปรึกษา เปนผูสงเสริมสนับสนุนใหกำลังใจกระตุนใหเกิด 

แรงบันดาลใจและเปนเพ่ือนรวมงานใหกับคณะครูในการท่ีจะนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล 

การท่ีผูบริหารไมไดบริหารโดยเนนงานวิชาการโดยตรงยอมทำใหกระทบตอคุณภาพนักเรียนและ

คุณภาพการศึกษา ผูบริหารจึงเปนบุคลากรที่สำคัญและเปนผูนำวิชาชีพท่ีจะตองมีสมรรถนะ ความรู 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี มีภาวะผูนำท่ีเอ้ือตอการบริหาร

และจัดการศึกษาโดยเฉพาะภาวะผูนำทางวิชาการและภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง จึงนำไปสูการจัด

และการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 64) จะเห็น 

ไดวา ผูบริหารสถานศึกษาคนเดียวไมสามารถดำเนินการทุกอยางได จำเปนตองอาศัยผูที่เก่ียวของ 

ทุกฝาย การท่ีผูบริหารจะไดรับความรวมมือนั้น จะตองดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ 

มีภาวะผูนำทางวิชาการในการรวมพลังครู กระตุนใหครูแสดงสมรรถนะประจำสายงานออกมา และ

ประสานงานใหครูทำงานและรวมมือกันดวยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพจึงจะสงผลตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, 2551: 34) 

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ผานมา 

ไดดำเนินการนำนโยบายการกระจายอำนาจไปสูการปฏิบัติ โดยการพัฒนาครูและผูบริหาร 

สถานศึกษาโดยกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู และ

สงเสริมความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงภาวะความเปนผูนำทางวิชาการใหเปน 

ที่ประจักษ สามารถเปนผูใหคำแนะนำปรึกษา เปนผูสงเสริมสนับสนุน ใหกำลังใจกระตุนใหเกิดแรง

บันดาลใจและเปนเพ่ือนรวมงานใหกับคณะครูในการท่ีจะนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล 

การท่ีผูบริหารไมไดบริหารโดยเนนงานวิชาการโดยตรง ยอมทำใหกระทบตอคุณภาพนักเรียนและ

คุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคลากรท่ีสำคัญและเปนผูนำวิชาชีพท่ีตองมีสมรรถนะ 

ความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี มีภาวะผูนำท่ีเอ้ือ 
ตอการบริหารและจัดการศึกษา โดยเฉพาะภาวะผูนำทางวิชาการจึงจะนำไปสูการจัดและการบริหาร

สถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 23) ผูวิจัยในฐานะของครู 
ผูสอนในโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วาอยูในระดับใด เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนัก 
ถึงความสำคัญของภาวะผูนำทางวิชาการ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาผูสอนใหสามารถแสดง

สมรรถนะประจำสายงานของครู ในการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาระดับระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. เพ่ือวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 1) การกำหนดเปาหมาย

ของโรงเรียน 2) การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 3) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 

4) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6) การควบคุม

การใชเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 8) การจัดใหมีสิ่งจูงใจ 

ใหกับครู 9) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาชีพ 

และ 11) การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู เปนปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการศึกษา

คนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร โดย
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีของ Hallinger & Murphy (1985: 221) เพ่ือเปนกรอบในการศึกษา ประกอบดวย 

1) การกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 3) การนิเทศและ 

การประเมินผลการสอน 4) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) การตรวจสอบความกาวหนาของ
นักเรียน 6) การควบคุมการใชเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด  

8) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 9) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสราง

มาตรฐานดานวิชาชีพ และ 11) การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู และสมรรถนะประจำ 

สายงานของครูในสถานศึกษา ตามแนวคิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 8-15) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการช้ันเรียน 4) การวิเคราะห 
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สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนำครู และ 6) การสรางความสัมพันธและ 

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดดังกลาวขางตนมาเปน

แนวทางในการศึกษาคนควาวิจัย ซึ่งสามารถเขียนประกอบเปนแผนภูมิไดตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แสดงออกถึงการมีความสามารถ 

ในการแสดงสติปญญา มีความกระตือรือรนในการทำงาน สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีการกำหนด
ภารกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) การกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 

2) การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 3) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 4)การประสานงาน
ดานการใชหลักสูตร 5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6)การควบคุมการใชเวลา 

ในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 8) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 

9) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ และ  

11) การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู 
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2.  สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา หมายถึง การท่ีครูในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถจัดการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู พัฒนาผูเรียนบริหารจัดการชั้นเรียน วิเคราะห สังเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

มีภาวะผูนำและสรางความสัมพันธ กับชุมชนเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี 

ความหลากหลายใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ มีความสุข สามารถนำความรูที่ไดมาปรับใช

ในชีวิตประจำวัน สมรรถนะท่ีสำคัญ ประกอบดวย 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

2) การพัฒนาผูเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียน 5) ภาวะผูนำของครู 6) การสรางความสัมพนัธและความรวมมอืกับชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  

ประชากร  

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2558 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 127 คน ครู จำนวน 1,637 คน รวมทั้งสิ้น 1,764 คน 

 

กลุมตัวอยาง  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2558 ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน 

ไดมาโดยการเปดตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970: 608-609 

อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552: 104) กำหนดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาและครูโดยใช 
การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตาม 

อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน โดยคำนวณสัดสวนกลุมตัวอยาง 

ของผูบริหารสถานศึกษาและครู ไดผูบริหาร จำนวน 23 คน และครู จำนวน 294 คน  

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถามใหครอบคลุม

นิยามตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC 

ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป เพ่ือหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหาคาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามดานภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.91 

แบบสอบถามดานสมรรถนะประจำสายงานของครู ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.95 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือ 

ขอความอนุเคราะหผูบริหารสถานศึกษาและครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ไดรับแบบสอบถาม

ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ในการวิเคราะหระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และสมรรถนะประจำสายงาน

ของครู โดยใชคาความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหภาวะผูนำ 

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 

มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.55) และการควบคุมการใชเวลาในการสอน ( x̄ = 4.05,  

S.D. = 0.62) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดับ และลำดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

  (n = 317) 

 X  S.D.   
1.  4.09 0.61  10 

2.  4.14 0.61   7 

3.  4.10 0.63   8 

4.  4.15 0.65   5 

5.  4.14 0.57   6 

6.  4.05 0.62  11 

7.  4.09 0.54   9 

8.  4.21 0.59   2 

9.  4.23 0.55   1 

10.  4.19 0.57   4 

11.  4.20 0.57   3 

 4.15 0.48   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.40) และ 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานโดยการพัฒนาผูเรียนมีคาเฉล่ีย

สูงสุด ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.44) และการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ( x̄ = 4.25,  
S.D. = 0.48) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับ และลำดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา    

           (n = 317) 

 X  S.D.   
1.  4.25 0.48  6 

2.  4.33 0.44  1 

3.  4.31 0.45  2 

4.   

     4.27 0.45  4 

5.  4.26 0.47  5 

6.  

     4.30 0.48  3 

 4.29 0.40   

 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ปานกลางถึงระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอยูระหวาง 0.52-0.76 และเม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวามีความสัมพันธทางบวกระดับต่ำ 
ถึงระดับปานกลางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.43–0.61  

ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (X
1) 

 (X
2)  (X

3) 

 (X
4)  (X

5) 

 (X
6) 

 (X
7) 

 (X
8) 

 (X
9) 

 (X
10

) 

 (X
11

) 

  (
Y to

t) 

 (X1) 1.00            

 (X2) 0.76** 1.00           

(X3) 0.69** 0.70** 1.00          

 (X4) 0.64** 0.64** 0.69** 1.00         

(X5) 0.67** 0.68** 0.67** 0.58** 1.00        

 (X6) 0.63** 0.58** 0.62** 0.56** 0.71** 1.00       

(X7) 
0.70** 0.63** 0.63** 0.61** 0.72** 0.71** 1.00      

 (X8) 0.64** 0.60** 0.55** 0.55** 0.61** 0.53** 0.71** 1.00     

 (X9) 0.62** 0.64** 0.57** 0.61** 0.60** 0.52** 0.63** 0.71** 1.00    

 (X10) 0.59** 0.64** 0.65** 0.64** 0.58** 0.59** 0.61** 0.57** 0.63** 1.00   

 (X11) 0.55** 0.60** 0.69** 0.66** 0.63** 0.60** 0.58** 0.56** 0.65** 0.68** 1.00  

 
(Ytot) 

0.61** 0.55** 0.60** 0.51** 0.59** 0.54** 0.57** 0.43** 0.54** 0.53** 0.55** 1.00 

**  .01 

     (n = 317) 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน (X
1
) 

ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู (X
11

) ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

(X
5
) ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน (X

3
) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (X

9
) 

ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู (X
8
) และการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (X

7
) 

เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอธิบายความผันแปรของการเปนสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวม ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

เทากับ 0.499 ซึ่งแสดงวา ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพ

การเรียนรู ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน 
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ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู และดานการดูแลเอาใจใส

ครูและนักเรียนอยางใกลชิดไดสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู และสามารถทำนายสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ไดรอยละ 49.90 ทั้งนี้การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครูสงผลแบบผกผันตอสมรรถนะประจำ 

สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

 ตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา    

 

tot  = 2.01 + 0.15 (X1) + 0.08 (X11) + 0.11 (X5) + 0.11 (X3) + 0.14 (X9) - 0.16 (X8) + 0.12 (X7) 

tot  = 0.24 (Z1) + 0.12 (Z11) + 0.16 (Z5) + 0.17 (Z-3) + 0.20 (Z9) - 0.24 (Z8) + 0.16 (Z7) 

                            (n = 317) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 7 24.75 3.54 43.96* .00 

Residual 309 24.85 0.08   

Total 316 49.60    
 

 b SE.b Beta t Sig. 

 2.01 0.14  14.15* .00 

 (X1) 0.15 0.04 0.24 3.55* .00 

 (X11) 0.08 0.04 0.12 1.90* .05 

 (X5) 0.11 0.05 0.16 2.34* .02 

 (X3) 0.11 0.04 0.17 2.51* .01 

 (X 9) 0.14 0.05 0.20 3.05* .00 

 (X 8) -0.16 0.05 -0.24 3.56* .00 

 (X7) 0.12 0.05 0.16 2.34* .02 

*  .05 
R = 0.796 R2 = 0.634 SEE = 0.205 
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อภิปรายผล 
1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ มีลำดับปฏิบัติสูงสุด  

รองลงมา คือ ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู  

ดานการพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร  

ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน ดานการนิเทศ

และการประเมินผลการสอน ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด ดานการกำหนด

เปาหมายของโรงเรียน และดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ตามลำดับ เน่ืองจากความเปน

ผูนำทางวิชาการเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงตอความสำเร็จหรือความลมเหลวขององคกร  

การจะกาวสูความเปนผูนำทางวิชาการไดนั้น จำเปนจะตองเรียนรูและปฏิบัติภารกิจในบทบาทตาง ๆ 

อยางหลากหลาย ทั้งน้ีเพราะผูนำทางวิชาการยอมจะตองเปยมไปดวยความรู ความสามารถและ

ความเทาทันในองคความรูตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวรรณ นัดดาเทพ (2557: 105) ไดศึกษาเร่ือง 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

ผูบริหารตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน ซึ่งตองตระหนักและเห็นความสำคัญของ

งานวิชาการและถือวางานวิชาการเปนงานท่ีสำคัญตอสถานศึกษา ผูบริหารตองมีการพัฒนาตนเอง

ไปในแนวทางท่ีหลากหลายอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนผูนำครูและผูนำการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 90) ไดทำการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการ  

อยูในระดับมากทุกรายการ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความตระหนักถึงความสำคัญของ 

งานวิชาการและถือวางานวิชาการเปนงานท่ีสำคัญท่ีสุดของสถานศึกษา จึงตองพัฒนาตนเองใหมี

ความรูความสามารถศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องตลอดจนศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ใหมีวิสัยทัศน 
ในการบริหารทันตอการเปล่ียนแปลงดานหลักสูตร ซึ่งในปจจุบันทุกสถานศึกษาตองจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาเองทำใหผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการบริหารสถานศึกษาของตนเองโดยมี 
ความสามารถระดับมาก  

2. สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 

อันดับแรก คือ ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
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ผูเรียน ดานภาวะผูนำครู และดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ตามลำดับ ท้ังน้ี เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให

มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) มาตรฐาน

ตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 กำหนดใหสำนักงานเลขาธิการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินและปรับเลื่อนมาตรฐานตำแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองใหความสำคัญกับการพัฒนา

สมรรถนะในการทำงานของตน เพ่ือใหไดวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผลที่ดีขึ้น สอดคลองกับฐิติพงษ ตรีศร (2552: 89-91) 

ไดทำการศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร 

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานอยูในระดับมากทุกดาน  

ซึ่งเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการบริการท่ีดี ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  

ดานการพัฒนาผูเรียนดานการทำงานเปนทีม ดานการพัฒนาตนเอง ดานการออกแบบการเรียนรู 

และดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ และสอดคลองกับจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126) ไดทำการศึกษา

เร่ือง สมรรถนะทางวิชาการของครูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวา โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมาก 

ไปหานอย ดังน้ี ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตร ดานการวัดผล 

และประเมินผล และดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา                    
3.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตาม

อิทธิพลจากมากไปนอย คือ ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน การจัดใหมีการสงเสริมสภาพ
การเรียนรู การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลการสอน 

การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน

อยางใกลชิด เปนปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถ

รวมกันทำนายสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 49.90 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี 

 3.1  ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากท่ีสุด 
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ทั้งน้ีเน่ืองจากการกำหนดเปาหมายของโรงเรียนน้ัน จะตองมีความชัดเจนโดยเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะตองรวมถึงความรับผิดชอบของครูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในดาน 

การปฏิบัติงานจะตองแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได นอกจากน้ันยังตองมีลักษณะท่ีงาย 

ตอครูในการท่ีจะนำไปสอนไดตรงตามจุดประสงคในหองเรียน การวางแผนงานทางวิชาการ 
ในสถานศึกษาเปนสิ่งที่จำเปนท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับวันเผด็จ มีชัย (2554: 95) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการท่ีสงผลตอการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ โดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ผูบริหาร กำกับ ติดตาม

ใหบุคลากรทุกฝายดำเนินงานตามแผนวิชาการใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ

ขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุด ไดแก ผูบริหารประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปกำหนด

แนวทางการพัฒนา และสอดคลองกับออย สงึมรัมย (2554: 194) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด

นครราชสีมา ดานการกำหนดวิสัยทัศนและการกำหนดเปาหมายของโรงเรียนในภาพรวม พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังนั้น สรุปไดวา การกำหนดวิสัยทัศน

และการกำหนดเปาหมายมีความสำคัญตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษา

พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2  ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

ผูบรหิารไดสรางบรรยากาศใหโรงเรียนนาอยู นาเรียน สะอาดสวยงามรมรืน่ สามารถดำเนินการเรียนรู

ไดทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มอบหมายงานใหตรงกับความสามารถหรือความสนใจของครู 

และสงเสริมครูดวยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงหองเรียนใหนาเรียน เกิดบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับวิไล  ออกกิจวัตร (2549: 91) ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม 

ผูนำทางวิชาการ ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ทั้งนี้เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรมาเปนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกำหนดหลักสูตร

แกนกลางมาให แลวใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง ทำใหสถานศึกษามีหลักสูตรใชใน

การจัดการเรียนการสอนตามความเปนจริงของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีการประเมิน 

ตามสภาพจริง ซึ่งสอดคลองกับกัญญวรา เครื่องพาที (2556: 103) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร ในดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารสงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาท่ีสวยงาม 

สะอาดและปลอดภัย เปนระเบียบเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน เน่ืองจากผูบริหารเห็นความสำคัญ

ของการจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู 

 3.3  ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน มอีทิธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

ผูบริหารใชผลจากคะแนนทดสอบในการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน การตรวจสอบการเรียนรูและ

พัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร เพ่ือนำผลไปปรบัปรงุ

พัฒนาการจัดการเรียนรูและใชเปนขอมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองดำเนินการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับประยุทธ  

สมวงษา (2549: 56) ไดกลาววา การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน จะชวยใหครูผูสอนได

ทราบถึงขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนากิจกรรมการสอน หรือชวยเหลือนักเรียนไดตรงตามศักยภาพและ

ความตองการซึ่งครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม การทำแบบทดสอบ 

เปนตน เปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ ความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะ ผูที่มีบทบาทหนาท่ี

สำคัญในการกระตุน กำกับติดตามครูก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ัน การกระตุนใหครูไดตรวจสอบ

ความกาวหนาของนักเรียนเสมอ จึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะชวยใหผูบริหารสถานศึกษาไดขอมูลพัฒนา 

ผูเรียนใหมีคุณภาพและลักษณะตรงตามเปาหมายของหลักสูตรตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของวิไล ออกกิจวัตร (2549: 86) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียนในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานการตรวจสอบ 

ความกาวหนาของนักเรียนสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ทั้งน้ีเพราะการจัดการดานการเรียนการสอนจัดไดวาเปนภารกิจ

สำคัญซึ่งผูบริหารสถานศึกษามีการดำเนินการอยางมีเปาหมาย ผูบริหารท่ีมีความรูความเขาใจ 
ในทักษะความสามารถและรูจักใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการจัดการเรียนการสอน  

มีวิสัยทัศนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการปรากฏเปนท่ียอมรับของครูอาจารย 

 3.4  ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

ผูบริหารจะทำงานรวมกับครูในดานหลักสูตรและการสอน ผูบริหารจะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของ

โรงเรียนไดถูกถายทอดไปสูการปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของโรงเรียนกับ
จุดประสงคของการเรียนในหองเรียน การสนับสนุนครูดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุม

การสอนในหองเรียน โดยการเย่ียมเยียนอยางไมเปนทางการ การใหผลยอนกลับแกครูทั้งดาน 
การนิเทศและการประเมินผล โดยมีจุดประสงคที่จะทำใหเปนรูปธรรม และใหครูเปนผูนำวิธีสอน 

ที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับนงคนุช สมุทรดนตรี (2556: 20) ไดกลาววา การนิเทศ 
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การศึกษาเปนกระบวนการหน่ึงทีช่วยพัฒนาครูในดานวิชาการชวยใหงานวิชาการกาวหนามปีระสิทธิผล

มากย่ิงขึน้ การนิเทศการศึกษาเปนความพยายามทุกชนิดของผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีนิเทศ

การศึกษา ใหคำแนะนำ เปนท่ีปรึกษาหรือผูอื่นท่ีทำงานดานการศึกษาเพ่ือใหเกิดสิ่งตอไปนี้  

1) รูจักวิธีปรับปรุงการสอนและการทำใหการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 2) ชวยใหเกิด 

ความงอกงามในวิชาชีพทางดานการศึกษา 3) ชวยพัฒนาครู 4) ชวยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงค

ของการศึกษา 5) ชวยเหลือและปรับปรุงวิธีการสอน และ 6) ชวยเหลือและปรับปรุงการประเมินผล 

การสอน ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวรรณ นัดดาเทพ (2557: 104) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบรหิารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเมอืงพทัยา จงัหวัดชลบรุ ีพบวา การนิเทศและการประเมินผล

ดานการสอน ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

การบริหารงานในโรงเรียนสวนใหญใหความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 สงผลใหสถานศึกษามีการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสงเสริมใหบุคลากร

ไดทำงานตรงความถนัด ความสามารถพรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูสูงขึ้น จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหสะดวกตอการใช

ประโยชนในการเรียนการสอน  

 3.5  ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

ผูบริหารมักสงเสริมใหครูมีโอกาสไดรับการพัฒนาดวยวิธีการตาง ๆ เชน การอบรม การสัมมนา 

การศึกษาดูงาน หรือการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนจะทำใหครูไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ สามารถ 

นำแนวคิดตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับสุมลพรรณ เกิดโมลี 

(2550: 128) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางกลไกการบริหารในการพัฒนาการเรียนการสอน 

สรางความคาดหวังและเปดโอกาสใหครูไดรับการพัฒนาและกาวหนาทางวิชาชีพอยูตลอดเวลา 

สรางขวัญและกำลังใจใหกับครูที่มีผลงานทางวิชาชีพเปนท่ีประจักษ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการสอนของครู เปนประจำและสม่ำเสมอ นำผลประเมินการสอนมาเปนสวนหน่ึงของ 

การปฏิบัติงานของครู สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความเปนเลิศในการสอนและเปนครูมืออาชีพสราง
ความเปนผูนำดานการสอนแกครู สงเสริมใหครูเกิดความตองการพัฒนาตนเอง กระตุนสงเสริมและ

ผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาดานการสอนของครูอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับอมรรัตน สาริยมา 

(2552: 97) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 
การจัดการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการของ 
ผูบริหาร ดานการสงเสริมพัฒนาการทางอาชีพ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีการปฏิบัติอันดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูเขารับการอบรม 

ทางวิชาการท่ีสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับขวัญใจ ขุนทำนาย (2553: 68) 
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ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในกลุมการศึกษาท่ี 9 พบวา โดยภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนา

วิชาชีพ อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครูไดรับการพัฒนา

ตนเองดานการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 3.6  ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี เน่ืองจาก 

การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครูเปนการสงผลแบบผกผันตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนั้น การสราง

บรรยากาศเชิงบวกในดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัลและการใหการยอมรับการทำงานของครู

นับเปนบทบาทท่ีสำคัญสวนหน่ึงของผูบริหารในการท่ีทำใหโครงสรางของการทำงานดีขึ้น แตถาครู 

ไดรับสิ่งจูงใจเหมือนเดิมเปนประจำ ก็อาจจะไมไดชวยใหประสิทธิภาพในการทำงานของครูเพ่ิมขึ้นได 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลำดับขั้นตอนความตองการของ Maslow (1954: 35-47 อางถึงใน อรรถสิทธ์ิ  

ตันติยุทธ, 2556: 13-14) ซึ่งไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนฐานความตองการของมนุษย มีลำดับขั้น

ความตองการ (hierarchy of needs) 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ความตองการทางดานรางกาย (physiological 

needs) 2) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) 3) ความตองการทางสังคม (social needs) 

4) ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญ (esteem needs) และ 5) ความตองการความสำเร็จ

สมหวังในชีวิต (self-actualization needs) กลาวคือ เมื่อมนุษยมีความตองการทางดานรางกายหรือ

ทางดานวัตถุครบแลว ก็จะมีความอยากหรือความตองการท่ีละเอียดออนสูงขึ้นไปอีกไมมีที่สิ้นสุด 

นั่นคือ เมื่อความตองการใดเหลาน้ีไดรับการตอบสนองแลวความตองการนั้นก็จะไมจูงใจใหคนทำ

อะไรข้ึนอีกจนกวาความตองการท่ีอยูในระดับสูงกวาจะเกิดข้ึน และความตองการระดับสูงก็จะเปน
ตัวกระตุนใหคนอยากจะทำอะไรตอไป แตหากความตองการท่ีต่ำกวายังไมไดรับการตอบสนอง 

ความตองการในระดับสูงจะไมเกิดขึ้น  
 3.7  ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำ

สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูบริหารเปนผูมีบทบาทสำคัญในการสรางปฏิสัมพันธทั้งกับครูและนักเรียนเพ่ือเปน 

การสรางความสัมพันธอันดีและเพ่ือใหทราบปญหาและความตองการท่ีจะไปใชเปนขอมูล 

ในการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับอมรรัตน สาริยมา (2552: 97) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำ 
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการจัดการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู

ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5  
พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร ดานการใหการสนับสนุน กระตุนและให

กำลังใจแกนักเรียนในการเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก พบวา รายขอท่ีมีการปฏิบัติอันดับแรก 

คือผูบริหารศึกษาประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีประสบผลสำเร็จทางวิชาการในท่ีประชุมครูหรือ
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นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวรรณ นัดดาเทพ (2557: 105) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ดานการดูแลเอาใจใสครู

และนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการสราง 

ปฏิสัมพันธกับครูและนักเรียน เพ่ือสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนและศึกษาปญหา ความตองการ 

ของครูและนักเรียน เพ่ือจะไดนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจยัพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาดานการควบคุม

การใชเวลาในการสอน มีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ควรมีมาตรการลงโทษนักเรียนท่ีมาสายหรือขาดเรียนโดยไมจำเปน โดยผูบริหารสถานศึกษาประชุม

กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกคนรวมท้ังตัวแทนผูปกครอง เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการกำหนดมาตรการ

ลงโทษนักเรียน 

 1.2  จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะประจำสายงานของครู ในสถานศึกษา 

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการช้ันเรียน มีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ควรมีการพัฒนาวิชาชีพ

ของบุคลากรควบคูไปกับการพัฒนาบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันของผูมีสวนเก่ียวของ 

ในโรงเรียนโดยเฉพาะการสนับสนุนใหบุคลากรมีการคนหาความรูใหม ๆ มีการพัฒนาสมรรถนะครู

ประจำการและระบบการประเมินสมรรถนะครู เพ่ือใหครูมีมาตรฐานดานการปฏิบัติงานตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครู 

 1.3  จากผลการวิจัย พบวา สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนำภาวะ 

เปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 1) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 
2) ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู 3) ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  

4) ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน 5) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ  

6) ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 7) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด ไปปรับใช

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะประจำสายงานของครู โดยการพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล การยอมรับนับถือ 

การใหความรวมมือ เพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ เชน การประสานงาน การประชาสัมพันธ เปนตน ที่สงผล 

ตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษา โดยศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูง 
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 2.3  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที่มีตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

 

สรุป 
ในงานวิจัยน้ีพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกำหนดเปาหมาย

ของโรงเรียน ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู ดานการตรวจสอบความกาวหนา 

ของนักเรียน ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ  

ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู และดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนปจจัย 

ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สำหรับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษา ดานการส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน ดานการประสานงาน ดานการใชหลักสูตร  

และดานการพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ พบวาไมสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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