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บทคัดยอ 

การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามขนาด

โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

แบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน  

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการวางแผนงานวิชาการ 

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และดานการนิเทศ  
2. ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน

โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารจัดการหลักสูตร งานดานการนิเทศ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การสอน งานดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และ

การวัดผลและประเมินผล 

3. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การบริหารจัดการ การวางแผนงาน

วิชาการ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการนิเทศสงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 85 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำทางวิชาการ  การบริหารงานวิชาการ  ประถมศึกษา  

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of academic leadership of administrators 

in educational institutions; 2) study the level of the academic management in educational 

institutions; and 3) analyze academic leadership of administrators affecting academic 

management. The research samples, derived by proportional stratified random sampling 

distributed by school size, were 310 administrators and teachers in schools under the 

Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument 

was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

The findings of this research were as follows:  

1.  Overall and in specific aspects, the academic leadership of administrators in 

educational institutions was at the high positive level. They were ranked from the highest to 

the lowest as follows; school management, academic planning, academic atmosphere 

promoting and supervision. 

2.  Overall and in specific aspects, the academic management in educational 
institutions was at the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest 

as follows; curriculum management, teaching supervision, media innovation and educational 

technology development, instructional management, measurement and evaluation. 
3.  The administrators' academic leadership in the aspects of school management, 

academic planning, academic atmosphere promoting and supervision together predicted 

academic administration at the percentage of 85 with statistical significance at .01. 

 

Keywords: academic leadership, academic administration, primary education 
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บทนำ 
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลงท้ังในดาน 

สภาพแวดลอม การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอื่น ๆ ซึ่งผลจาก 

การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีสงผลท้ังทางบวกและทางลบ ทุกประเทศจึงจำเปนตองเรียนรูเพ่ือจะปรับตัว 

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับความทาทาย 

จากกระแสโลกาภิวัตน โดยปจจัยสำคัญท่ีทำใหสามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและความทาทาย

ดังกลาวไดคือ การพัฒนาการศึกษา เน่ืองจากเปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

เพราะคนท่ีมีคุณภาพยอมสงผลใหสังคมและประเทศชาติมีความกาวหนา ดังนั้นการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองที่มีความจำเปนอยางย่ิง (วันเผด็จ มีชัย, 2554: 1) ดังตัวอยาง 

จากการศึกษาของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการจัดการ หรือ International Institute for Management 

Development (IMD) ไดจัดทำรายงาน World Competitiveness Yearbook 2013 (WCY 2013) 

โดยนำเสนอผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ดานคุณภาพการศึกษา 

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาซ่ึงจัดอันดับโดยใชคะแนนสอบเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ของเด็กไทยอายุ 15 ป จากโครงการ PISA 2009 ประเทศไทยอยูอันดับท่ี 44 เปนอันดับท่ีลดลง 

4 อันดับ จากผลคะแนน PISA 2008 ที่อยูในอันดับที่ 40 โดยเปนรองประเทศสิงคโปร แตเหนือกวา

อินโดนีเซีย ในขณะที่ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่สะทอนคุณภาพการศึกษาในการพัฒนา

ความสามารถและทักษะท่ีจำเปนสำหรับอนาคต ผลการจัดอันดับพบวา ประเทศไทยร้ังอันดับ

สุดทายในอาเซียนทุกตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประเทศไทยอยูอันดับ 

รองสุดทายในตัวชี้วัดความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวชี้วัดดานคุณภาพการศึกษา 

ในกลุมนี้ไดสะทอนภาพปญหาการจัดการศึกษาดานภาษาและวิทยาศาสตรอยางชัดเจน ตัวชี้วัด

เหลาน้ีลวนเปนความสามารถและทักษะท่ีจำเปนและสำคัญมากในโลกอนาคต ซึ่งจะชวยสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศเพ่ือใหกาวทันทุกประเทศในโลก เพราะเม่ือโลกไรพรหมแดน  

การติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรูจำเปนตองใชความสามารถและทักษะดานภาษา
อังกฤษเปนสื่อกลาง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 2)  

จากการทดสอบดานการศึกษาในประเทศโดยใชการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) หมายถึง การทดสอบเพ่ือวัดความรู
และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาป 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2552 จำนวน 67 มาตรฐานการเรียนรูครอบคลมุ 8 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในปการศึกษา 2554 นัน้ 
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พบวา มีมาตรฐานท่ีควรปรับปรุงเรงดวนในแตละกลุมสาระการเรียนรูของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับชั้น ไดแก ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 5 มาตรฐาน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 11 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

9 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 มาตรฐาน กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 5 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 5 มาตรฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  5 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 มาตรฐาน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปการศึกษา 2554 นั้น ทำใหเห็นวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท้ังระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้น มีหลายมาตรฐานและเกือบทุกกลุมสาระการเรียนรูที่ควรปรับปรุง

อยางเรงดวน จึงเปนหนาท่ีของหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับกระทรวง เขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา สถานศึกษา รวมไปถึงหนวยยอย ๆ ในชั้นเรียนท่ีควรตระหนักถึงวิกฤตการณดังกลาว 

ในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการบริหารวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยางแทจริง เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายตามนโยบายทาง 

การศึกษาของประเทศ (อิทธิพันธ  สุวทันพรกูล, 2556: 1-4) 

ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปการศึกษา 2555 พบวา 

มีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนจากปการศึกษา 2554 จำนวน 3 กลุมสาระ ไดแก 

ภาษาอังกฤษ ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ีย 

ลดลง จำนวน 5 สาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

และสุขศึกษาและพลศึกษา (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: 6) และ

ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ประจำปการศึกษา 2556 พบวา มีกลุมสาระการเรียนรู 

ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนจากปการศึกษา 2555 จำนวน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร  
และสุขศึกษาและพละศึกษา สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียลดลง มีจำนวน 6 กลุมสาระ 

ไดแก ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: 7) จากผลการทดสอบระดับชาติ

ของผูเรียน O-NET แสดงใหเห็นถึงผลคะแนนเฉล่ียท่ีมีแนวโนมลดลงไปในทุกปการศึกษา ซึ่งฝายงาน

ของโรงเรียนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอผลการทดสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนโดยตรง 
ไดแก งานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการถือเปนงานท่ีมีความสำคัญและจำเปนท่ีสุดในสถานศึกษาและ

จำเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิชาการที่ดี ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 100) ไดให 

ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการไววา งานการบริหารงานวิชาการควรใหความรับผดิชอบสงูสดุ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงานวิชาการมีความสำคัญและจัดวาเปนงานหลักในการจัดการศึกษา 
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ของสถาบันการศึกษา ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 1) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ

ถือวาเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐาน

และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของ

กับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและ

เก่ียวของกับผูบรหิารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึง่อาจจะเก่ียวของโดยทางตรง

หรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการขางตนน้ัน 

สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา เปนเครื่องบงชี้ความเจริญกาวหนาของสถานศึกษา ซึ่งบงบอกถึงประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาแกผูเรียนท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเปนงานท่ีเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาโดยตรง 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงตอสถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาจำเปนตองเปนผูที่มีภาวะผูนำในตนเอง เพราะภาวะผูนำจะเปนสวนชวยใหการบริหาร

จัดการในสถานศึกษาน้ันสำเร็จลุลวงไปดวยดี ดังความเห็นของสันติ บุญภิรมย (2552: 230) ไดสรุป 

ภาวะผูนำ หมายถึง ศิลปะของบุคคลคนหน่ึง ที่สามารถโนมนาวใหบุคคลคนหน่ึงหรือบุคคลหลายคน

ไดแสดงพฤติกรรมของตนเองตามที่ผูนำประสงค ภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เพ่ือให
บรรลุไปตามเปาหมายของสวนรวมหรือของผูนำไดอยางไมมีเง่ือนไข ดังที่ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ  

(2552: 10) กลาววา ภาวะผูนำ หมายถึง การใชอิทธิพลของบุคคล หรือของตำแหนงใหผูอื่นยินยอม

ปฏิบัติตาม เพ่ือที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมตามที่กำหนดไว หรือหมายถึงรูปแบบของ

อทิธิพลระหวางบคุคล ซึง่การท่ีผูบรหิารสถานศึกษาจะสามารถบรหิารจดัการงานวิชาการไดอยางดนีัน้ 

จำเปนตองเปนผูที่มีภาวะผูนำทางวิชาการ กลาวคือ เปนผูที่มีภาวะผูนำและเปนผูที่เขาใจใน 

งานวิชาการเปนอยางดี ดังท่ี สมสะนิด วงคำจัน (2551: 42) ไดใหความหมายของภาวะผูนำทางวิชาการ

หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถมีการประดิษฐคิดคนตอการนำ และการบริหารบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีการกระทำหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลสำเร็จ

เสริมสรางใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถแสดงบทบาทไดอยาง

ชัดเจนทางดานคุณลักษณะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาท่ีทางกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงระบบ

การเรียนการสอน  

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การบริหารงานวิชาการและภาวะผูนำทางวิชาการน้ัน  
มีความสัมพันธเก่ียวโยงกัน เพราะสถานศึกษาจำเปนตองจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน และ 

การท่ีผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรียน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่6 มแีนวโนมคะแนนเฉล่ีย

ที่ลดลงน้ัน ถือไดวาเปนความรับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา จึงจำเปน

อยางย่ิงท่ีตองทำการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหาร 

งานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยของวันเผด็จ มีชัย (2554: 99-100) พบวา ภาวะผูนำ 
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ทางวิชาการแตละดานมีความสัมพันธกัน และยังสงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คือ ดานการพัฒนาครู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการบริหาร

จัดการหลักสูตร ดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ ดานการสงเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในดานภาวะผูนำทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนา

ตนเองของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนำทางวิชาการอันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาใหดีที่สุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีสำคัญในการจัดการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

3. เพ่ือวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 

 

ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีองคประกอบ  

4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนงานวิชาการ 2) ดานการนิเทศ 3) ดานการบริหารจัดการ และ  

4) ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

2.  ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

1) ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 2) ดานการจัดเรียนการสอน 3) ดานวัดผลและประเมินผล 
4) ดานนิเทศการสอน และ 5) ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ดานการวางแผนงานวิชาการ 

ดานการนิเทศ ดานการบริหารจัดการ และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
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คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1. ภาวะผูนำทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรม ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหาร

จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่มีความเปนผูนำทางวิชาการแสดงถึงการนำและส่ังการบริหารบุคคล 

ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการปรับปรุงและจัดกิจกรรมทางวิชาการใหบรรลุผลสำเร็จ 

อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

 1.1  ดานการวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดง

บทบาทการเปนผูนำ การบริหารจัดการโรงเรียน กำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน จัดทำเปาหมาย และแผนการดำเนินงานตาง ๆ ใหชัดแจง การจัด

คนเขาทำงาน การส่ังการ และการควบคุมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

 1.2  ดานการนิเทศ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามประเมินผล 

ใหสอดคลองกับเปาหมายดานงานวิชาการของโรงเรียน โดยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปน 

ผูใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยมุงใหครู อาจารย ไดปรับปรุงวิธีการสอน จัดใหมี

กิจกรรมอื่น ๆ ควบคูไปดวย เชน กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจ กิจกรรมมนุษยสัมพันธ 

ไปพรอม ๆ กัน เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะนำมา 

ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 1.3  ดานการบริหารจัดการ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีอำนาจหนาท่ี 

ในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจสั่งการทุกดาน ซึ่งถือวาเปนบทบาทท่ีสำคัญอยางหน่ึง 

ของผูบริหารโรงเรียน 

 1.4  ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาแสดง

บทบาทกระตุน และพัฒนาในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการซึ่งเปนพฤติกรรมหรือกิจกรรม

ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนรู โดยสงผลตอการดำเนินงานของบุคลากร มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

กอใหเกิดความรัก ความผูกพัน และภูมิใจในสถานศึกษาของตน การจัดบรรยากาศทางวิชาการท่ีดี 
เชน มีกิจกรรมทางวิชาการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกบุคลากร เปนแรงกระตุนใหทำงาน

อยางมีความสุข ซึ่งจะเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ และสงผลตอ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทุกชนิดใน 

สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด 

เกิดประโยชนแกผูเรียนและใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา โดยเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล งานดานการนิเทศการศึกษา งานดานพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบดวย 
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 2.1  ดานการบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาไดกำหนด

แนวทางในการจัดการบริหารหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช ไดแก การวางแผน การจัดบุคลากร 

การจัดทำประมวลการสอน หรือแผนการสอน การจัดตารางเวลา การเลือกกิจกรรม การจัดสื่อ

อุปกรณ การจัดสถานท่ี และการประเมินผล การใชหลักสูตรประกันคุณภาพ และกำหนดมาตรฐาน

หลักสูตร 

 2.2  ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนดวยวิธีที่หลากหลาย สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความแตกตาง

ระหวางบุคคลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีการจัดทำแผนการเรียน การจัดตารางสอน 

การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การสอนซอมเสริม การเลือกตำราเรียน การจัดทำคูมือครู 

ดานวิชาการ จัดทำคูมือนักเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน สถานศึกษาควรวางแผนปฏิบัติ  

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเอง       

 2.3  ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การท่ีผูบริหาร

ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูผลิต ใช บำรุงรักษาสื่ออยางคุมคา แสวงหาแหลงวิทยาการ 

ในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชน ใหการสงเสริมสนับสนุนครูดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม จัดหาส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับผูสอนและผูเรียนอยางเพียงพอ        

 2.4  ดานการวัดผลและประเมินผล หมายถงึ การท่ีผูบรหิารมกีระบวนการวัดผลการเรียนรู 

ของผูเรียนดวยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน การตรวจ 

ผลงาน การทดสอบ มีขอกำหนดการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม เชน การใชวิธีการประเมิน 

จากสภาพจริง ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ประเมินโครงการ หรือประเมินจากแฟมพัฒนางาน       

 2.5  ดานการนิเทศการสอน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการแนะนำ การช้ีแจง 

การบริการ การรวมมือ การปรับปรุงท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ในการท่ีจะสงเสริมใหครูปรับปรุง 
การสอนใหดีขึ้น เกิดความรวมมือเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

เพ่ือสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน       

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ืองน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวย

วิเคราะห  
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งหมด 150 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร 

โดยจำแนกเปนกลุมผูบริหารจำนวน 138 คน และกลุมครูจำนวน 1,425 คน รวมท้ังสิ้น 1,563 คน   
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กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบแบงช้ันตามสัดสวนกระจายตามของขนาดโรงเรียน โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูป 

ของ Krejcie and Morgan (1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดกลุมตัวอยาง 

จำนวน 310 คน ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง

ของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหาของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนี 

ความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามตัวแปรภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษา 30 ขอ และ ตัวแปรการบริหารงานวิชาการ 30 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลว
จัดทำแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไป

ทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาคำนวณหาความเท่ียง โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 

   2 

  

 

 

 

 

 51 328 10 64 

 83 931 16 181 

 12 187 2 36 

 138 1,425 28 282 

 1,563 310 
 

ท่ีมา (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557) 
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ของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเทากับ 0.93 และ

คาความเท่ียงของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เทากับ 0.92 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืน

มาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติ ดังน้ี การวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบ

คำบรรยายการวิเคราะหระดับภาวะผูนำทางวิชาของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาดวยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการวิเคราะหภาวะผูนำ 

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 

ผลการวิจัย 
การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีน สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา 
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.26,  

S.D. = 0.50) รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนการวิชาการ ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.47) 

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ( x̄  = 4.29, S.D. = 0.49) และดานการนิเทศ ( x̄ = 4.26,  
S.D. = 0.50) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

 
(n = 310) 

  X S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 

 
     

 
 

4.29 
4.26 
4.32 
4.29 

0.47 
0.50 
0.47 
0.49 

 
 
 
 

2 
4 
1 
3 

  4.25 0.48   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการบริหารจัดการหลักสูตร  

( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก งานดานการนิเทศการสอน 

( x̄ = 4.27, S.D. = 0.55) งานดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (x̄ = 4.25,  

S.D. = 0.49) การจัดการเรียนการสอน ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.51) และการวัดผลและประเมินผล  

( x̄  = 4.23, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

 (n = 310) 

  X S.D.   

1. 
2. 
3. 
 

4. 

5. 

 
 

 

 
 
 

4.27 
4.24 
4.25 

 

4.23 

4.27 

0.53 
0.51 
0.49 

 

0.51 

0.55 

 
 
 

 

 

 

1 
4 
3 
 
5 

2 
  4.25 0.48   

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X
4
) ดานการนิเทศ (X

2
) ดานการวางแผนงานวิชาการ (X

1
) 

และดานการบริหารจัดการ (X
3
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความแปรผันของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y

tot
) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ 

ในการทำนาย (R2) เทากับ 0.85 ซึ่งแสดงวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ดานการนิเทศ ดานการวางแผนงานวิชาการและ 

ดานการบริหารจัดการ สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และสามารถรวมกันทำนาย
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ไดรอยละ 85 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

 สถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

 

 

totŶ  = 0.05 + 0.38 (X4) + 0.33 (X2) + 0.16 (X1) + 0.10 (X3) 

tot
ˆ  = 0.39 (Z4) + 0.34 (Z2) + 0.15 (Z1) + 0.10 (Z3) 

อภิปรายผล 
1.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา ดานการบริหารจัดการ มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศ 

ทางวิชาการ ดานการวางแผนงานวิชาการและดานการนิเทศ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของน้ำฝน  รักษากลาง (2553: 73-76) พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยเฉล่ีย 

พบวาภาวะผูนำทางวิชาการดานการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด ภาวะผูนำ 

 df SS MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

4 

305 

309 

61.69 

10.36 

72.06 

15.42 

0.03 

453.78* .00 

 b SE.b Beta t Sig. 

 

 (X4) 

 (X2) 

 (X1) 

 (X3) 

0.05 

0.38 

     0.33 

0.16 

0.10 

0.10 

0.04 

0.04 

0.04 

0.03 

 

0.39 

0.34 

0.15 

0.10 

0.49* 

9.26* 

7.99* 

3.81* 

2.61* 

.62 

.00 

.00 

.00 

.09 

 

 

(n = 310)

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทางวิชาการดานความสามารถ ดานการวางแผน และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนภาวะผูนำทางวิชาการ ดานการนิเทศมีการปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง 

2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา มีระดับปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

จากคาเฉล่ียมากไปนอย ดานอันดับแรก คือ งานดานการนิเทศการสอน การบริการจัดการหลักสูตร 

งานดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล

และประเมินผล ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี สัจจาวัฒนา (2554: 70) ระดับการมีสวนรวม 

ในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายดาน ทั้ง 10 ดาน อยูในระดับมาก  

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมา ไดแก  

ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และดานการแนะแนว 

การศึกษาตามลำดับ 

3. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ดานการนิเทศ  

ดานการวางแผนงานวิชาการ และดานการบริหารจัดการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถทำนายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดรอยละ 85 ดังน้ี 

 3.1  ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
ผูบริหารแสดงบทบาทกระตุนและพัฒนาในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ใชเทคนิค 

การบริหารงานแบบกัลยาณมิตร และยอมรับฟงความคิดเห็นทางดานวิชาการ โดยยึดหลักประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดปรึกษาหารือดานการจัดการเรียน ดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเองและ
เปนมิตร สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียนและการรวมมือ

กับชุมชนในการพัฒนาผูเรียนในดานวิชาการของโรงเรียน สงเสริมใหคณะครูมีเจตคติที่ดีตอ 
การประเมินตนเอง เพ่ือนำผลการประเมินมาพัฒนาตนเองสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม 

เก่ียวกับงานวิชาการ สอดคลองกับจุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552: 178) ที่กลาววา ภาวะผูนำ 
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ทางวิชาการขอผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะ ผูบริหารและครูผูสอน

ตางชวยกันเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งถือวาเปนบรรทัดฐานและทัศนคติของ

บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ไมวาจะเปนดานการควบคุม การใชเวลาในการสอน การดูแล

เอาใจใสของครูและนักเรียนอยางใกลชิด การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนา

วิชาชีพ การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู 

 3.2 ดานการนิเทศ มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตาม

ประเมินผลใหสอดคลองกับเปาหมายดานงานวิชาการของโรงเรียน มีการกำหนดจุดประสงค 

การนิเทศท่ีชัดเจน มีการสรางเคร่ืองมือนิเทศเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปนผูใฝหาความรู มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มุงสงเสริมให 

ครู อาจารย ไดปรับปรุงวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน สงเสริมกิจกรรม

เสริมสรางขวัญและกำลังใจ สงเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับปริฉัตร เล็กตวง (2554: 178) ซึ่งศึกษาวิจัย 

ภาวะผูนำทางวิชาการดานการนิเทศและการประเมินดานการสอน พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้เน่ืองมาจากผูบริหารใหความสำคัญของการนิเทศนอยกวางานดานอื่น อาจคิดวาเปนเพียง

สวนประกอบที่เปนปจจัยสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ เมื่อผูบริหารใหความสำคัญกับงาน 

นิเทศนอย ทำใหผูบริหารไมสนใจที่จะแสวงหาความรูความเขาใจในการปฏิบัติการนิเทศ ผลการวิจัย

จึงพบวา ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง 

 3.3 ดานการวางแผนงานวิชาการ มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารแสดงบทบาท

การเปนผูนำ การบริหารจัดการในโรงเรียน มีความสามารถในการกำหนดทิศทาง ชี้แจงทำ 

ความเขาใจในวัตถุประสงคของหนวยงาน กำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนาเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงค มีความสามารถในการเปนนักวางแผน รูกระบวนการวางแผนและการนำเทคนิคใหม ๆ 

มาใชในการวางแผน จัดทำเปาหมายและแผนการดำเนินงานตาง ๆ ใหชัดแจง จัดคนเขาทำงาน 
อยางเปนระบบและตรงตามความสามารถของแตละบุคคล กำหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบของครู

และผูทีเ่กีย่วของในสวนของงานในโรงเรียน และมกีารควบคุมดานการวางแผนงานใหเปนไปอยางดีขึน้ 

 3.4 ดานการบริหารจัดการ มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารกำหนดพันธกิจ 

ของโรงเรียนไวอยางชัดเจนโดยเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนสำคัญ กำหนดนโยบาย
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ของโรงเรียนไวอยางชัดเจนโดยเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนสำคัญ กำหนดเปาหมาย

ของโรงเรียนและตัวชี้วัดไวอยางชัดเจนโดยเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนสำคัญ 

กำหนดยุทธศาสตรการทำงานท่ีนำไปสูมาตรฐานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียน ตัดสินใจสั่งการในทุกดานและปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัย น้ีพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนิเทศมีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดอบรม

สัมมนาเร่ือง ภาวะผูนำทางวิชาการดานการนิเทศ เพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู  

มีทักษะ และนำไปวางแผนการนิเทศในสถานศึกษาตอไป  

 1.2  จากผลการวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรู 

ความเขาใจในดานการจัดการเรียนการสอนอยางถองแท ควรพัฒนาความรูดานการจัดการเรียนสอน

อยางสม่ำเสมอ และควรแนะนำ สงเสริม ความรูความสามารถของครูเพ่ือชวยใหการบริหารงาน

วิชาการน้ันเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ 

 1.3  จากผลการวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการวัดผลประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาและ

ทำความเขาใจในกระบวนการวัดประเมินผล เปนท่ีปรกึษา แนะนำใหแกคณะครู เพ่ือใหการปฏิบตังิาน

ดานการวัดผลประเมินผลเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.4  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแนวทางภาวะผูนำทางวิชาการของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ไดแก 1) ดานการสงเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ 2) ดานการนิเทศ 3) ดานการวางแผนงานวิชาการ และ 4) ดานการบริหาร

จัดการ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น ๆ 

 2.2 ควรศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส 
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สรุป 
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) ดานการสงเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ 2) ดานการนิเทศ 3) ดานการวางแผนงานวิชาการ และ 4) ดานการบริหาร

จัดการ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา  

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก ดานการการวัดผลและประเมินผล 

ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการหลักสูตร และดานงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา สามารถทำนายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดรอยละ 85 
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