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I 

ประกาศคุณูปการ 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จได้ 

ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ประธาน

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.รัชฎาพร งอยภูธร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ที่ได้ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ตลอดจนให้กำลังใจเป็นอย่างดยีิ่ง 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ 

ธรรมรัตน ์อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.ชรินดา  

พิมพบุตร รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ดร.สมพร หลิมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ 

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เชงิชุมราษฎร์นุกูล นางสุคนธ์ จีนคำ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ นายทักษิณ  

พลหงษ์ ครูโรงเรยีนบ้านค้อน้อย นายไมตรี เภาโพธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลาน้อย  

(สุทธะเรืองศลิป์) และ ดร.จิระพร ราชสิงโห ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ที่กรุณาเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือและให้แนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ำครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ในครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ญาตพิี่นอ้ง เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ  

ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ประโยชน์

และคุณค่าของวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ผูว้ิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตาแด่บิดา มารดา และ

บูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผู้วิจัยสามารถดำรงตน และบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบัน 

วีระยุทธ  แสงไชย 



II 

ชื่อเรื่อง      ภาวะผูน้ าครูที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

 สกลนคร เขต 1 

ผู้วิจัย      วีระยุทธ แสงไชย 

กรรมการที่ปรกึษา  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์  

     ดร.รัชฎาพร งอยภูธร  

ปริญญา      ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์     2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์  

หาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าครูและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

และหาแนวทางการยกระดับภาวะผูน้ าครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 การวิจัย 

ครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ปีการศกึษา 2564 จ านวน 337 คน ประกอบด้วย

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 73 คน และครูผู้สอน 264 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

ของ Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ าครู มีคา่อ านาจจ าแนกระหว่าง .330 - .742 และมี

ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .977 ด้านประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มคี่า

อ านาจจ าแนกระหว่าง .245 - .821 และมีคา่ความเชื่อมั่น เท่ากับ .977 สถิตทิี่ใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมตฐิานโดยใช้การวิเคราะห์ One–Way ANOVA  การวิเคราะห์ t-test ชนิด Independent 

Samples การวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person’s Product-

Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 

Regression Analysis)  

 



III 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ภาวะผู้น าครู โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน                  

อยู่ในระดับมาก 

  3. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าครู จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นต าแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน   

  4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน   

  5. ภาวะผูน้ าครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม             

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง (rxy= .879)   

  6. ภาวะผู้น าครูมีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน ได้แก่ ดา้นการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผู้น าการจัดการ

เรียนการสอน ด้านการมสี่วนรว่มในการพัฒนา และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 77.6  และ             

มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .21506  

 7. การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้เสนอแนวทางยกระดับภาวะผู้น าครูในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังนี้ 1) ด้านการเป็นผูน้ า

แห่งการเปลี่ยนแปลง ครูควรก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพัฒนางาน 2) ด้านการเป็นผู้น าการจัดการเรยีนการสอน 

ครูควรมีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร สง่เสริมให้ผู้เรียนมทีักษะในศตวรรษที่ 21  

มีความคิดสร้างสรรค์ 3) ดา้นการมีสว่นร่วมในการพัฒนา ครูมีสว่นร่วมในการวางแผนงาน 

สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน ก าหนดวิสัยทัศน ์และ 4) ด้านการพัฒนา

ตนเองและเพื่อนครู สนับสนุนให้ครูสรา้งชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพรว่มกัน (PLC) 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าครู  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  
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ABSTRACT 

 The purposes of this correlation research were to: examine, compare, 

identify the relationship, determine the predictive power of teacher leadership and              

the effectiveness of academic affairs administration in schools, and establish guidelines 

for upgrading teacher leadership affecting the effectiveness of academic affairs 

administration in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1. 

The sample size determination of 337 participants was based on Krejcie and Morgan’s 

table and determined via multi-stage random sampling to complete the requisite 

sample size of 73 school administrators and 264 teachers in the 2021 academic year. 

The research instruments were sets of 5-point rating scale questionnaires on teacher 

leadership and the effectiveness of academic affairs administration in schools with the 

item discrimination ranging between .330 - .742, and .245 - .821, respectively.                 

The reliability of both questionnaires showed a similar level at .977. Statistics for data 

analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The statistics for 

hypothesis testing were One–Way ANOVA, t-test for Independent Samples, Pearson’s 

product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. 

 

 



V 

The findings were as follows: 

 1. The teacher leadership, as a whole and each aspect, was at a high 

level. 

 2. The effectiveness of academic affairs administration in schools, as a 

whole and each aspect, was at a high level. 

 3. The teacher leadership classified by positions, school sizes, and work 

experience, as a whole showed no difference. 

 4. The effectiveness of academic affairs administration in schools 

classified by positions, school sizes, and work experience, as a whole, showed no 

difference. 

 5. The teacher leadership and the effectiveness of academic affairs 

administration in schools were overall at the .01 level of significance with a high level 

of relationship (rxy= .879).   

 6. The teacher leadership that could predict the effectiveness of academic 

affairs administration in schools consisted of transformational leadership, leaders of 

instructional management, participation in school development, and self-development and 

colleague development at the .01 level of significance with the predictive power of 77.60 

percent and the standard error of estimate of ± .21506.   

 7. In this research, the researcher proposed guidelines for upgrading 

teacher leadership in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 

Office 1 consisting of four aspects: 1) Transformational leadership, teachers should set 

the goals for self-improvement, work development, and use modern information 

technology for work development; 2) Leaders of instructional management, teachers 

should have curriculum knowledge and understanding, and foster students’ 21st-

century skills, and creative thinking; 3) Participation in school development, teachers 

should involve in planning, building network partners in instructional management, and 

creating visions; and 4) Self-development and colleague development, schools should support 

teachers to build the professional learning community (PLC). 

 
 
Keywords: Teacher leadership, Effectiveness of Academic Affair Administration 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นเครื่องมอืสำคัญในการสรา้งคน สร้างสังคมและสร้างชาติ  

เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังคนให้มคีุณภาพ สามารถดำรงชีวติอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 

ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 

เนื่องจากการศกึษามีบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขัน

และยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบ เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

จงึให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศกึษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน 

ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค 

และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทย 

ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศกึษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ 

คนไทยใหม้ีทักษะ ความรูค้วามสามารถและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศตอ้งเผชิญ เพื่อใหค้นไทย 

มีคุณภาพชีวติที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จรยิธรรม และประเทศสามารถก้าวข้าม

กับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบ

การศกึษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 

2560, หนา้ 1) 

 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้เกิดขึ้น 

ในอนาคตนัน้ จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มอียู่ใหเ้ข้มแข็ง 

และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว 

โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มกีารเตรยีมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุด คอื ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย  

แวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชงิ

ระบบและโครงสร้างของสังคมไทยใหม้ีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  

ซึ่งกล่าวไว้ว่า คนไทยและการศกึษาไทยต้องมคีุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล อกีทั้ง

กระทรวงศึกษาธิการมคีวามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา โดยให้ครู

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน์ เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เอือ้อำนวยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต มีนสิัยใฝ่เรยีนรู้ มีทักษะ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ มีคุณธรรมนำ

ความรู ้รักความเป็นไทย มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล (สำนักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ, 2560, หน้า 10) 

 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกได้รเิริ่มและดำเนินการปรับและ

พัฒนาระบบจัดการศกึษาใหม่เรียกว่า “การปฏิรูปการศกึษา” (Educational Reformation) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ มคีุณภาพมาตรฐาน สามารถ

ผลติกำลังคนที่มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรยีนรู้ (Learning Society) ระบบการศกึษา

ประกอบด้วย ปัจจัยที่สำคัญคือครู ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศกึษาเพื่อยกระดับ

การศกึษาของชาติ ประเด็นสำคัญที่จะปฏิรูปการศกึษา คอื การปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งทำ

โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพครู ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด ครูเป็น

บุคคลในการปฏิรูปการเรียนรู ้ปฏิรูปการศกึษาเนื่องจากครูเป็นบุคคลด่านหน้าและเป็น

กลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (กนกอร สมปราชญ์, 2560, หนา้ 221) 

 โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการในโรงเรยีนจึงต้องมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผล ผู้บริหารจำเป็นต้องบูรณาการทฤษฎีในการบริหารการศกึษามา

ประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสม รวมทั้งการสร้างสรรค์รูปแบบวิธีการขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับ

สภาพและบริบทของโรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการศกึษา 

อย่างแท้จริง (เพียงกานต์ พวงพะยอม, 2558, หน้า 19) องค์กรจะประสบความสำเร็จหรอื

ล้มเหลวในการดำเนินงาน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นำ ถ้าองค์กรใดได้ผู้นำที่มี

ประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรใหลุ้ล่วงไปได้

ด้วยดีผูน้ำเป็นผูท้ี่ก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตนดุจตัวจักรสำคัญในการประสาน

บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มกีารร่วมมอืร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะควบคู่กัน คือ ลักษณะที่คำนึงถึงงานเป็นหลัก 
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สำคัญและลักษณะที่คำนึงถึงคนหรอืผูป้ฏิบัติงานเป็นสำคัญ แต่หากผูน้ำเป็นคนดี มีความรู้  

มีจริยธรรมและมีความสามารถสูงแล้ว งานย่อมดำเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

สู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2551, หน้า 52) 

 ภาวะผูน้ำครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของ

ครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ก่อใหเ้กิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพ (สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, 2553, หน้า 13) บทบาทความเป็นผู้นำและความ

รับผิดชอบของครูว่ามีทักษะภาวะผูน้ำ 6 ประการ คอื มีวิสัยทัศน์ ความมีจริยธรรมและ

ความซื่อสัตย์ ทักษะด้านหลักสูตรและการสอน กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้เรยีน มีทักษะการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของคร ู(Overholser, 1992, pp. 5 - 6) 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ได้กำหนดภารกิจของสถานศกึษาไว้ทุกหมวด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้เกิดประโยชน์กับผูเ้รียนมากที่สุด ทั้งนีป้ัจจัยหลักประการ

หนึ่งของการปฏิรูปการศกึษาคือการพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อน 

ให้การปฏิรูปข้างตน้ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ ถ้าครูมคีวามรู้ ความสามารถ เสียสละ 

และตั้งใจสอนสั่งผูเ้รียนอย่างเต็มความสามารถจะช่วยเสริมสร้างใหเ้ด็กไทยเติบโตขึน้ 

เป็นพลเมืองด ีเก่ง ฉลาด มีศักยภาพ มีความสุขและสามารถแข่งขันกับทุกประเทศ 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิรูปการศกึษาบรรลุเป้าหมาย ภารกิจ ดังกล่าว 

จงึไม่ได้ ขึน้อยู่กับ “ภาวะผู้นำ”ของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวที่สำคัญจะตอ้งพัฒนา  

ครูในโรงเรียนใหม้ีภาวะผูน้ำอีกด้วย  

 การกำหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดความต้องการการพัฒนาสมรรถนะ

ของครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรม 

จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ศกึษานิเทศก์ นักวิชาการศกึษา ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

และผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดสมรรถนะครู  
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สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู  

ประกอบด้วย เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศกึษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐาน 

ของครูผู้สอนที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำไว้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 

(สมรรถนะ) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐาน 

วิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ 

ศกึษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) นอกจากนี้ 

ยังศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้สอน ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า 

สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะประจำสายงาน โดยสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย  

5 สมรรถนะ คอื การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง  

การทำงานเป็นทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในขณะที่สมรรถนะประจำ  

สายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ การบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู ้การพัฒนาผูเ้รียน การบริหารจัดการช้ันเรยีน การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ภาวะผูน้ำครูและการสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 1 - 2)  

 ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครูในสมรรถนะที่ 5 ภาวะผูน้ำครูประกอบด้วย 

5 ด้าน คอื 1) วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู (Adult Development) 

2) การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Dialogue) 3) การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agency) 4) การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง (Reflective Practice) 5) การมุ่งพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ผู้เรยีน (Concern for improving pupil achievement) (สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 13 - 14) 

 ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ

การจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 ให้ขอบข่ายงานวิชาการ มี 17 งาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรอื

การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงาน

วิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 4) การพัฒนาหลกัสูตรของ
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สถานศกึษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผลและการ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศกึษาในสถานศกึษา 

8) การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้9) การนเิทศการศึกษา 10) การแนะแนว  

11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชน

ให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการ 

กับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน วิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 15) การ

จัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 16) การคัดเลือก

หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา และ 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2 - 3) 

 งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของการจัดการศกึษา  

ซึ่งทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ  

ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผลและ

การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรยีนประกอบด้วยงาน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของ

ตนเอง เรียกว่าหลักสูตรสถานศกึษา ดังนัน้ ครูจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนา

หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2552, หน้า 9) ครูเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการจัดการศกึษา

ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี เพราะการจัดการศกึษาที่ยึดหลักผูเ้รียนมีความสำคัญที่สุดและ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระบวนการ

จัดการศกึษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูจงึตอ้งมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานวิชาการ  

(ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 288) 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีบทบาทในการ 

จัดการศึกษาตามภารกิจที่รับผดิชอบ ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 

175 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก กระจาย

อยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร มีทั้งหมด 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง

สกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกสีสุพรรณ อำเภอเต่างอย  

อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก มีการจัดการศกึษาตามสภาพทางด้านสังคมทั้งในด้าน 



6 

ปริมาณและคุณภาพเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพความตอ้งการของท้องถิ่นและ 

นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ (แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาการศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2563, หนา้ 4) จากจุดเน้น 

ด้านการบริหารและการจัดการศกึษาคุณภาพนั้น โรงเรียนและสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามีการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผดิชอบต่อผลการดำเนินงาน 

(Participation and Accountability) จากโรงเรยีนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและ 

ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จะได้รับการแก้ไข 

ช่วยเหลอื ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้โรงเรยีนทำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผูป้กครอง

ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่

ผูใ้ช้บริการและสังคม มีการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล อย่างเขม้ เพื่อประโยชน์สูงสุด คือ

คุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มคีุณภาพ 

ตามระดับมาตรฐานเทียบเคียงกับประเทศผู้นำด้านคุณภาพการศกึษาในภูมิภาคอาเซียน 

(แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาการศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2563, หนา้ 79 - 82) ซึ่งความสำเร็จขององค์กรหรือ

สถานศกึษานั้นขึน้อยู่กับภาวะผูน้ำครูเป็นสำคัญ 

 ซึ่งในสังคมไทยเกี่ยวกับการศกึษาโดยเฉพาะปัญหาของครู ซึ่งมปีัญหาสำคัญ

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรูข้องครู กล่าวคือครูบางคนส่วนมากหรอืบางส่วน 

ในสถาบันการศึกษาแต่ละระดับยังยึดตนเองเป็นสำคัญหรอืเป็นหลักการสอน โดยตนเอง

เคยใช้วธิีการหรอืกระบวนการอย่างไรก็ทำแบบนั้นตลอด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในการจัดการเรียนรูไ้ปในทางที่ดี แปลกใหม่และน่าสนใจจึงทำให้ผูเ้รียนเกิดความ 

เบื่อหน่าย ไม่มีความสุขสนุกในการเรียนรู ้และเกิดความท้อแท้ในการเรียนเพราะรู้สึกว่า

ไม่ได้รับประโยชน์มากมายในการเรียน (ธราญา จติรชญาวณิช, 2560, หน้า 7) และยิ่ง

สถานศกึษานั้นครูขาดภาวะผูน้ำย่อมทำให้ดำเนินงานต่าง ๆ ไปด้วยความยากลำบาก 

วุ่นวายสับสน ต่างคนต่างทำงานไม่ประสานกันและเกิดความขัดแย้ง การบรรลุเป้าหมาย 

ก็ย่อมจะล่าช้า และไม่ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (กนกอร สมปราชญ์, 

2560, หนา้ 222) อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำครูนั้นเป็นเรื่องทีม่ีความสำคัญ

ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

อันเนื่องมาจากแรงผลักดันต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืงและเทคโนโลยี  
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ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

จงึมคีวามสำคัญและเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเป็นภาวะผูน้ำครู เพื่อนำไปสู่

ความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและที่ต้องการเพื่อพัฒนางานวิชาการ 

ของสถานศกึษา ซึ่งเป็นงานที่มคีวามสำคัญเพื่อใหด้ำเนินไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ผู้วจิัยจงึต้องการที่จะศกึษาภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

 

คำถามของการวจิัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผูน้ำคร ูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน

หรอืไม่ อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความแตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีความ

ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรอืไม่ 

  6. ภาวะผู้นำครูแบบใดบ้างที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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  7. แนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เป็นอย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

  5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1    

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำคร ูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในตำแหน่งมีความแตกต่างกัน 

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีความ

ความสัมพันธ์กันในทางบวก 

  6. ภาวะผู้นำครูอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 
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ความสำคัญของการวจิัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ได้องค์ความรูเ้กี่ยวกับภาวะครูและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพ 

  2. ทำให้ทราบถึงภาวะผูน้ำครูและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  3. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้นำผลไปพัฒนาประสิทธิผลการทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

  4. เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

 

ขอบเขตของการวจิัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   1.1 การวิจัยครั้งนีมุ้่งศึกษาภาวะผูน้ำคร ูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำครูของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(2553, หนา้ 13 - 14); อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554, หน้า 75); รังสรรค์ สุทารัมย์ (2556, 

หนา้ 292 - 300); รัชฎาพร พิมพิชัย (2556, หน้า 200); วิศษิฎ์ มุ่งนากลาง (2556, หนา้ 

226); ศริิพร กุลสานต์ (2557, หน้า 205); อรรถกร เกสรแก้ว (2558, อ้างถึงใน กนกอร  

สมปราชญ์, 2560, หน้า 224); รัตตยิา พร้อมสิน้ (2559, หน้า 38); ปราโมทย์ พลราชม 

(2559, หนา้ 52); รินนา ราชชารี (2559, หน้า 79); สมัย วะชุม (2560, หน้า 30);  

ปาริฉัตร คำเห็น (2560, หน้า 17); Gehrke (1991, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า  

330); Pellicer and Anderson (1995, อ้างถึงใน สมัย วะชุม, 2560, หน้า 21); Leithwood  
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and Duke (1999, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2560, หน้า 224); Lieberman (2000,  

p. 107); Snell and Swanson (2000, pp. 19 - 24); Childs-Bowen and Scrivner (2000, 

p. 89); Katzenmeyer and Moller (2001, pp. 24 – 25); Suranna and Moss (2002, p. 23); 

Lieberman (2004, p. 25); York-Barr and Duke (2004, p. 97); Harris and Muijs (2005,  

p. 13); Richardson Ackerman and Sarah Mackenzie (2006, อ้างถึงใน วาสนา ปุริโส, 

2557, หนา้ 32) ประกอบด้วย 

    1.1.1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

    1.1.2 การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

    1.1.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

    1.1.4 การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   1.2 การวิจัยครั้งนีมุ้่งศกึษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้ทำการ

สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ

ของกระทรวงศกึษาธิการ (2550, หนา้ 29 - 30); กุลชญา เที่ยงตรง (2550, หน้า 210); 

สมาน อัศวภูมิ (2551, หน้า 271); รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หน้า 30); ช่อรัตน์ดา เกสทอง 

(2551, หนา้ 20); ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 3); จนิตนา ศรสีารคาม (2554, 

หนา้ 60 - 61); มนูญ เชือ้ชาติ (2554, หน้า 25); ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 423); 

สัมมนา รธนิธย์ (2556, หน้า 99); พรพรรณ คำลือ (2561, หนา้ 34); Faber & Shearron 

(1990, p. 212); Owen R.G. (2001, p. 37) แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้  

    1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา  

    1.2.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

    1.2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

    1.2.4 การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    1.2.5 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

    1.2.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 

    1.2.7 การนเิทศการศกึษา 
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  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร 

    ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ในปีการศกึษา 2564 จำนวน 175 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 2,450 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษา จำนวน 182 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,268 คน (สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1, 2563) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา  

2564 จำนวน 337 คน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การกำหนดตามตาราง  

Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 43) การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษา จำนวน 73 คน และครูผูส้อน จำนวน 264 คน  

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

     3.1.1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

     3.1.1.2 ครูผูส้อน  

    3.1.2 ขนาดของโรงเรียน 

     3.1.2.1 ขนาดเล็ก 

     3.1.2.2 ขนาดกลาง 

     3.1.2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

    3.1.3 ประสบการณ์ในตำแหน่ง   

     3.1.3.1 น้อยกว่า 10 ปี  

     3.1.3.2 ระหว่าง 10 – 20 ปี  

     3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี  
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   3.2 ตัวแปรตาม   

    3.2.1 ภาวะผู้นำครู ประกอบด้วย  

     3.2.1.1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

     3.2.1.2 การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

     3.2.1.3 การมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

     3.2.1.4 การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

    3.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย 

     3.2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา  

     3.2.2.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

     3.2.2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 

     3.2.2.4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

     3.2.2.5 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน       

     3.2.2.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

     3.2.2.7 การนเิทศการศกึษา 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้ทำ

การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำครูของสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หน้า 13 - 14); อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554, 

หนา้ 75); รังสรรค์ สุทารัมย์ (2556, หนา้ 292 - 300); รัชฎาพร พิมพิชัย (2556, หนา้ 

200); วิศษิฎ์ มุ่งนากลาง (2556, หนา้ 226); ศริิพร กุลสานต์ (2557, หนา้ 205); อรรถกร  

เกสรแก้ว (2558, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2560, หน้า 224); รัตตยิา พรอ้มสิน้ 

(2559, หน้า 38); ปราโมทย์ พลราชม (2559, หน้า 52); รินนา ราชชารี (2559, หนา้ 79); 

สมัย วะชุม (2560, หนา้ 30); ปาริฉัตร คำเห็น (2560, หนา้ 17); Gehrke (1991, อ้างถึงใน 

ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 330); Pellicer and Anderson (1995, อ้างถึงใน สมัย วะชุม 

2560, หนา้ 21); Leithwood and Duke (1999, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2560, หน้า 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 1. สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง  

    1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

    1.2 ครูผู้สอน  

2. ขนาดของโรงเรียน 

     2.1 ขนาดเล็ก 

     2.2 ขนาดกลาง 

     2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในตำแหน่ง   

     3.1 น้อยกว่า 10 ปี  

     3.2 ระหว่าง 10 – 20 ปี  

     3.3 มากกว่า 20 ปี  

 

 

 

  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ประกอบด้วย  

     1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

     2. การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  

     3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

     4. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา 

     5. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน  

     6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา  

     7. การนเิทศการศกึษา 
      

ภาวะผูน้ำครู ประกอบด้วย  

     1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

     2. การเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน 

     3. การมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

     4. การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

      

      
 

แนวทางการยกระดับภาวะผูน้ำครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำครู หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึง 

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ก่อใหเ้กิดพลัง 

แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

   1.1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู หมายถึง ความสามารถของครู 

ในการมุ่งมั่นและพัฒนาตนไปสู่ครูมืออาชพีอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนและช่วยเหลือครู 

คนอื่นใหส้ามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชพีด้วย ภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน 

ของคร ูสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการใช้ปัญญาให้ทีมสรา้งแนวคิดใหม่ สร้างวิธีการ

ใหม่ และนำไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้เกิด

การเรียนรู ้เป็นพี่เลีย้งคอยใหค้ำปรึกษากับครูใหม่ 

   1.2 การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของ

ครูในการเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนที่เกิดจากตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดขีองการสอน

และการเรียนรู ้เป็นผูน้ำด้านการเรียนการสอน แสดงความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการเรียน 

การสอน มีทักษะการสอนแบบมอือาชีพ และเป็นผูส้อนที่ดใีนห้องเรยีน 

   1.3 การมสี่วนร่วมในการพัฒนา หมายถึง ความสามารถของครูในการ

เป็นผู้สรา้งเครอืข่ายที่สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพื่อนครูในโรงเรยีนของตนและ

สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ ทำงานร่วมกับครูคนอื่นและผูบ้ริหาร มีส่วนร่วมในการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน หรอืการมสี่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรยีน 

เป็นผู้นำด้านการมีส่วนร่วม 

   1.4 การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถของครู 

ในการให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมี

วิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผูอ้ื่น มีความ

ริเริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม พรอ้มทั้งกระตุ้นผู้อื่น

ให้มกีารเรียนรู้และความร่วมมอืในวงกว้างเพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศกึษา วชิาชีพครูและ

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 
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ระดับของภาวะผูน้ำครู วัดได้โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ของลเิคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scale) ที่ผู้วจิัยสร้างขึน้ 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลสำเร็จของการบริหาร

และการจัดการ ประกอบด้วย งานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคุลมขอบข่ายงานทั้ง 7 ด้าน 

ประกอบด้วย 

   2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา หมายถึง การวิเคราะห์

หลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมชุมชนและ

ท้องถิ่น เพื่อกำหนดวสิัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมสี่วน

ร่วมของทุกฝ่าย และจัดทำโครงสรา้งหลักสูตรและสาระต่าง ๆ โดยบูรณาการเนือ้หาสาระ 

การเรียนรูเ้ดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม นิเทศ ติดตาม

และประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา 

   2.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา หมายถึง การจัดรูปแบบ

วิธีการสอน โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

และเข้าใจในบทเรียน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

   2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดเนือ้หาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

ความถนัดของผูเ้รียน จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรูใ้ห้เอือ้ต่อการจัดกระบวนการ

เรียนรู้และการนำภูมปิัญญาท้องถิ่นหรอืเครอืข่ายผูป้กครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และการนิเทศการเรยีนการสอน โดยเน้นการ

นิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมติร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรอื

แบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

   2.4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา หมายถึง การศกึษา 

วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอนการผลติ 

พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการพัฒนาการใชส้ื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   2.5 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

หมายถึง การร่วมกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
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ของสถานศกึษา และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา 

สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรยีนรู้ การจัดกิจกรรมเรียนรู้  

โดยเน้นการประเมนิตามสภาพจริง        

   2.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา หมายถึง 

การศกึษา วเิคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

ในภาพรวมของสถานศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ห้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   2.7 การนเิทศการศกึษา หมายถึง การจัดระบบการนเิทศงานวิชาการ

และการเรียนการสอนภายในสถานศกึษา ดำเนินการนเิทศงานวิชาการและการเรียน 

การสอนภายในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา ประเมินผลการจัดระบบ

และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา ตดิตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่

การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 

ของสถานศกึษา 

    ระดับของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน วัดได้โดย

ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลเิคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scale)  

ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง สภาพการดำรงตำแหน่งของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ในปัจจุบัน จำแนกเป็น   

   3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการสถานศกึษาและรองผู้อำนวยการ

สถานศกึษา หรอืผูท้ี่ได้รับแต่งตัง้ให้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   3.2 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู ครูผูช่้วย พนักงานราชการ และครูอัตราจา้ง  

ที่ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1  

  4. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง สถานภาพทางกายภาพของโรงเรียน 

สังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่กำหนดตามจำนวน 
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นักเรียน ตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) ดังนี้ 

   4.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มจีำนวนนักเรียน 

ตั้งแต่ 119 คนลงมา 

   4.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 

ตั้งแต่ 120 - 719 คน 

   4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มจีำนวนนักเรียน 

ตั้งแต่ 720 คนขึน้ไป 

  5. ประสบการณ์ในตำแหน่ง หมายถึง ระยะเวลาของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศกึษาตั้งแต่วันบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็น 

   5.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ขา้ราชการครูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วันบรรจุแต่งตัง้เข้ารับราชการจนถึงปีการศกึษา 2563 น้อยกว่า 10 ปี 

   5.2 ระหว่าง 10 – 20 ปี หมายถึง ข้าราชการครูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วันบรรจุแต่งตัง้เข้ารับราชการจนถึงปีการศกึษา 2563 ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี 

   5.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ขา้ราชการครูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันบรรจุแต่งตัง้เข้ารับราชการจนถึงปีการศกึษา 2563 มากกว่า 20 ปี 

  6. แนวทางการยกระดับภาวะผูน้ำครู หมายถึง วิธีการที่เหมาะสมในการ

พัฒนาภาวะผูน้ำครู โดยผูว้ิจัยนำผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำครู ด้านที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างแล้วนำไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 คน เพื่อให้ได้

ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำคร ูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ครั้งนี้ผูว้ิจัย

ได้ดำเนินการตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดำเนนิการศกึษาวิจัยดังนี้ 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ 

  2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำครู 

  3. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

  4. บริบทสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

 

 1. ความหมายของผู้นำ 

  ผูน้ำเป็นบุคคลที่สามารถชักจูง หรอืชีน้ำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานให้เกิดผล 

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ คำว่า “ผูน้ำ”  

ได้มนีักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายไว้มากมายหลายท่าน โดยมีสาระสำคัญ 

ส่วนใหญ่มักจะมีความหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 23) ได้ให้ความหมายของผูน้ำไว้ว่า ผู้นำ 

หมายถึง ผูท้ี่เป็นหลักสำคัญใหก้ับองค์การ มีความรูใ้นเรื่องงานองค์การเป็นอย่างด ี

สามารถใหค้ำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานได้ มคีวามรับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์การ 

อุทิศตนและมุ่งม่ันเพื่ออนาคตและความสำเร็จในอนาคตขององค์การ ได้รับความเชื่อถอื

และเชื่อฟังจากเพื่อนร่วมงานในการจัดกิจกรรมและในการสรา้งความสัมพันธ์ในกลุ่มหรอื 
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ในองค์การ เต็มใจรับฟังและพูดคุยกับเสียงเรียกร้องที่สรา้งสรรค์และให้เป็นที่รับทราบกัน 

ทั้งองค์การ มีจิตใจเปิดกว้างและมีวสิัยทัศน์ แสวงหาโอกาส นวัตกรรมและความ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีความเต็มใจทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและ

สภาพแวดล้อมที่ขาดลำดับสายงานบริหาร โดยปล่อยใหผู้อ้ื่นเล่นบทบาทผู้นำได้ 

   ปรียาภรณ์ เรอืงเจรญิ (2560, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของผูน้ำไว้ว่า 

ผูน้ำ หมายถึง บุคคลที่มคีวามสำคัญในกลุ่ม มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของคนอื่น สามารถ

สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร มคีวามน่าเชื่อถอืให้ผู้ตามกระทำตามจนบรรลุเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ให้เกิดความสำเร็จ 

   สรวุฒิ แก้วปุ๋ย (2560, หน้า 12) ให้ความหมายของผู้นำไว้ว่า ผู้นำ 

หมายถึง บุคคลที่ได้รับการมอบหมายหรอืแต่งตัง้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคล มีอิทธิพล

และบทบาทเหนอืบุคคลอื่น สามารถชี้นำให้บุคคลปฏิบัติงานและสามารถนำพาองค์กรไปสู่

ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

   ฐิติณัฐ ปรุงชัยภูม ิ(2561, หน้า 33) ได้ให้ความหมายของผู้นำไว้ว่า 

ผูน้ำ หมายถึง บุคคลสำคัญที่ได้รับความไว้ใจ เชื่อถือและศรัทธาจากคนในกลุ่มในองค์กร 

สามารถใช้อทิธิพลโน้มน้าวใหบุ้คคลอื่นยอมตามได้ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นทางความคิด 

หรอืทางปฏิบัติก็ตามรวมทั้งเป็นผู้มจีรยิธรรม บุคลิก พฤติกรรมที่ดี และนำองค์การไปสู่

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

   สกุลกานต์ โกสีลา (2561, หนา้ 10) ได้ให้ความหมายของผู้นำไว้ว่า ผูน้ำ 

หมายถึง บุคคลที่ถูกคัดเลือก แต่งตั้ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม เนื่องจากเป็น

บุคคลที่มคีวามรู ้มทีั้งศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้นำสมาชิกในกลุ่มให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ใน

สถานศกึษา โดยมีความสามารถในการโน้มนา้วจติใจและจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติงานร่วมมอื

กันอย่างเต็มความสามารถ เต็มใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตัง้เอาไว้ในองค์กร 

   ปิยณัฐ วงศ์เครอืศร (2562, หน้า 40) ได้ให้ความหมายของผู้นำไว้ว่า 

ผูน้ำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการมอบหมายหรือแต่งตั้งและได้รับการยอมรับจากสมาชิก 

ให้เป็นผู้นำกลุ่มโดยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและประสานการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้งานขององค์การสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

   สุทธิกานต์ บริเอก (2564, หน้า 40) ได้ให้ความหมายของผู้นำไว้ว่า ผูน้ำ

ถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้สถานศกึษาสามารถจัดการศกึษา เพื่อพัฒนามนุษย์

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ภายใต้สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูน้ำยุคใหม่จะต้องมีความ 
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พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนสถานศกึษา 

ให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยสามารถสร้างความร่วมมอืร่วมใจของบุคลากรทุกส่วน 

ในสถานศกึษาให้ขับเคลื่อนไปด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

   Worner (2002, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 22) ได้กล่าว 

ในฐานะที่เป็นผู้นำทางการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาภาวะผู้นำโดยให้ข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

ผูน้ำว่า ผูน้ำ คือ 

    1. ผูส้ร้างสิ่งแวดล้อมสนับสนุนที่ผูร้่วมงานสามารถช่วยได้สามารถ

รู้สกึว่าได้ลงทุนในกระบวนการ และสามารถประสบความสำเร็จได้ 

    2. ผูม้ีจิตใจเปิดกว้างและมีวิสัยทัศน์ของอนาคตและมีความเป็นไปได้

ของวิสัยทัศน์นั้น 

    3. ผูท้ี่เต็มใจมอบอำนาจให้ผูอ้ื่นและอนุญาตให้พวกเขาปฏิบัติงาน

ตามแนวคิดและวิสัยทัศน์ของพวกเขาเอง ผูท้ี่แสวงหาโอกาส นวัตกรรมและความ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

    4. ผูท้ี่เต็มใจทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสภาพแวดล้อม 

ทีข่าดลำดับสายงานบริหาร โดยปล่อยใหผู้อ้ื่นเล่นบทบาทผูน้ำ 

    5. ผูท้ี่เต็มใจรับฟังและพูดคุยกับเสียงเรียกร้องที่สรา้งสรรค์  

และให้เป็นที่รับทราบกันทั้งองค์การ 

    6. ผูท้ี่เต็มใจพี่จะหยุดแสดงบทบาทผูน้ำและหยุดความรับผิดชอบ 

เมื่อมีผู้อื่นที่เข้มแข็งกว่า ก้าวออกมาข้างหน้า 

    7. ผูท้ี่อุทิศตนและมุ่งมั่นเพื่ออนาคตและความสำเร็จในอนาคต 

ของที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่  

     จากความหมายของผูน้ำ ของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า 

ผูน้ำ หมายถึง บุคคลที่มอีิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อบรรลุผลในเป้าหมาย เป็นบุคคลที่จำเป็นต้อง 

มีทักษะเชงิสร้างสรรค์ มคีวามคิดที่ดี นำความคิดสู่การปฏิบัติ ชักจูงใจคนอื่นให้เห็นคุณค่า

ของความคิดและทำให้มั่นใจได้ว่าความคิดนั้นตอบสนองต่อเป้าหมายของส่วนรวม 

 2. ความหมายของภาวะผู้นำ 

  กระบวนการภาวะผูน้ำไม่อาจให้นยิามง่าย ๆ ด้วยคำว่า พฤติกรรม 

(behavior) เป็นรายบุคคล แต่จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบร่วมมอืกันของกลุ่มบุคคล 
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ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานการเห็นคุณค่าร่วมกัน เพื่อก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทางบวกได้มนีักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของภาวะผู้นำ ดังนี้  

   รัตตกิรณ์ จงวิศาล (2556, หนา้ 14) ให้ความหมายของภาวะผูน้ำไว้ว่า 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง คุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถหรอืกระบวนการที่เป็น

ปฏิสัมพันธ์หรอืเป็นวิถีการดำเนนิชีวิตของบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่น กลุ่มคน 

สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สรา้งความปรารถนา ทำใหเ้กิดความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับ 

ความพยายาม การอุทิศตน การใช้ความสามารถอย่างดีที่สุดและช่วยเพิ่มพลังอำนาจ 

ของผู้อื่นเพื่อใหบ้รรลุสำเร็จตามเป้าหมาย 

   สัมมา รธนิธย์ (2556, หนา้ 13) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ำไว้ว่า 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง การใช้อิทธิพลของบุคคลหรอืของตำแหน่งโดยการจูงใจใหบุ้คคลหรอื

กลุ่มปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการของตนด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะให้ความ

ร่วมมอืเพื่อจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตามที่กำหนดไว้ ภาวะผูน้ำจงึเป็น

ความสามารถของผู้นำในการชักจูงหรอืโน้มนา้วผูอ้ื่นใหค้้นหาหนทางที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างกระตอืรอืร้นและเป็นการผูกมัดหรอืหลอมรวมกลุ่มเข้าเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกระตุ้นใหด้ำเนนิไปสู่เป้าหมาย 

   NECTEC’s Lexitron Dictionary ให้คำแปล “ภาวะผูน้ำ” (leadership)  

ว่าหมายถึง สภาพหรอืสถานะที่เป็นหัวหน้าผูอ้ื่นและให้คำแปล “leadership” ว่าหมายถึง 

ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำ ตำแหน่งผู้นำ ตำแหน่งหัวหนา้ ผู้นำของกลุ่ม 

ซึ่งจากคำแปลดังกล่าวเห็นได้ว่า ความหมายของภาวะผู้นำในบริบททางวิชาการยังต้องการ

ความชัดเจนอกีมาก ยังต้องการคำอธิบายที่มกีารขยายความเข้าใจในรายละเอียดอีกมาก 

ซึ่งจากการศกึษาเพิ่มเติมในกรอบอย่างกว้าง ๆ ว่ามีการจำแนกความหมายของภาวะผู้นำ

ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ คอื World Press (2013, อ้างถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ, 2557, หนา้  

87 - 88) 

    1. ความหมายภาวะผู้นำที่มีพืน้ฐานความคิดเรื่องชนเผ่าหรอืสัตว์ 

บางประเภท หมายถึง ภาวการณม์ีอำนาจเหนอืกลุ่มของตนเอง (having the dominating 

power over your people) ของผู้ที่อยู่ตำแหน่งบนของกลุ่มในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เน้นการ 

เชื่อฟังกฎเกณฑ์ที่ผู้นำกำหนด ภาวะผูน้ำในความหมายนี้เป็นมาในอดีต ในองค์กรสมัยเก่า

หรอืในองค์กรปัจจุบันที่ยังยึดตดิกับแนวคิดเก่า ไม่เป็นการนำเพื่อใหบ้รรลุผลสำเร็จด้วย



25 

 
 

หลักมนุษยสัมพันธ์ ดว้ยการบันดาลใจหรือด้วยการจูงใจใด ๆ ขอเพียงแต่บุคคลนั้นอยู่

ตำแหน่งบนสุดของกลุ่ม แนะนำกลุ่มโดยอาศัยกฎเกณฑ์ 

    2. ความหมายภาวะผูน้ํา ที่มีพื้นฐานความคิดเพื่อบรรลุความสำเร็จ

ด้วยคนอื่น หมายถึง ภาวการณ์ให้ความไว้วางใจคนอื่นว่ามีความปรารถนา ความสามารถ

ที่จะประสานสัมพันธ์กันทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ (accomplishing tasks through 

others) ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ หรอืด้วยความสัมพันธ์ของผู้นำกลุ่มซึ่งเป็นจุดเน้น 

ขององค์กรยุคใหม่หรอืโลกยุคใหม่ 

    3. ความหมายภาวะผู้นํา ที่มีพื้นฐานความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

เพื่ออนาคตที่ดกีว่า หมายถึง ภาวการณ์ท้าทายต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน และมุ่งหน้า 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ที่ดกีว่า (challenges the status quo and gears towards a 

better world) บุคคลในกลุ่มจะเป็นใครก็ได้ แม้ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตำแหน่ง ขอเพียง 

มีความคิดและมีการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือว่าผู้นั้นมภีาวะผูน้ำ ตามสโลแกน

ที่ว่าคนในกลุ่มสามารถเป็นผูน้ำได้ (everyone on a group can be a leader) หรอืทุกคน 

เป็นผู้นำได้ (everyone is a leader) หรอืทุกคนจะต้องเป็นผู้นำ (everyone must be a 

leader) 

     ความหมายของภาวะผู้นำ 3 กลุ่มดังกล่าวเป็นสภาพการ

แสดงออกของบุคคลที่เป็นผู้นำที่สามารถจำแนกได้ว่า บุคคลผู้นัน้มีภาวะผู้นำตาม

ความหมายที่มพีืน้ฐานความคิดแบบใด ซึ่งแน่นอนว่าภาวะผูน้ำที่พึงประสงค์สำหรับองค์กร

ยุคใหม่หรอืโลกยุคใหม่ คือ ภาวะผูน้ำที่มพีืน้ฐานความคิดแบบที่ 2 และแบบที่ 3  

   สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ์ ชูสอน (2557, หน้า 6) กล่าวว่า ภาวะ

ผูน้ำเป็นความสามารถในการนำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จของผู้นำที่จะช่วย

ให้ผู้นำมีความสามารถในการนำหรอืมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล 

   เจริญ สุระประเสริฐ (2559, หนา้ 8) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้

ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง ความสามารถที่มอีิทธิพลและจูงใจบุคคลใหเ้หนอืกว่าบุคคลอื่น 

เพื่อให้บุคคลอื่นมพีฤติกรรมไปในทางที่ตนตอ้งการ ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมอื 

อย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 25) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ำไว้ว่า 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง การใช้อิทธิพลของผู้นำกับผูต้าม โดยการโน้มนา้วใจ การสร้างค่านยิม
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และความเชื่อให้คล้อยตามและปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตลอดจนการ

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

   ปรียาภรณ์ เรอืงเจรญิ (2560, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ำ

ไว้ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง พฤติกรรมหรอืความสามารถของผูน้ำที่ใชอ้ิทธิพลเพื่อทำให้เกิด

ประสิทธิผลของกลุ่ม แสดงบทบาทออกมาเพื่อจูงใจให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา ใหป้ฏิบัติงานหรอื

ดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และมั่นใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมอืในการ 

ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายขององค์การ 

   อรอนงค์ กลางนภา (2561, หนา้ 23) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้

ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง กระบวนการหรอืวิธีการที่ทำใหเ้กิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

หรอืกลุ่มบุคคลโดยที่บุคคลอื่น จะคล้อยตามหรอืปฏิบัติตามผูน้ำเพื่อใหก้ารดำเนินการ

บรรลุวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยการใชอ้ำนาจอทิธิพลแรงจูงใจ

การตัดสินใจอย่างมีศิลปะเพื่อพยายามให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์หนึ่ง อำนวยการ

ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

   ธนากร คุ้มนายอ (2562, หน้า 22) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า

ภาวะผูน้ำ คอื การใช้ศลิปะหรอืความสามารถของผู้นำที่ใชใ้นการช้ีนำ ผลักดัน ชักจูง  

โดยแสดงออกมาในรูปแบบของกระบวนการ ความสามารถหรอืกิจกรรมเพื่อก่อใหเ้กิด

ความร่วมมอืในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและ

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

   สุทธิกานต์ บริเอก (2564, หน้า 43) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่สามารถใช้อิทธิพลโน้มน้าว จูงใจ หรือสร้างแรง

บันดาลใจให้กับผูต้าม ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาใหร้่วมมอืด้วยความเต็มใจ เลื่อมใส

ศรัทธา โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ หน้าที่ ความสัมพันธ์และสถานการณ์ ชักจูงเปลี่ยนแปลง

การกระทำของบุคคลและกลุ่มให้สามารถรวมพลังช่วยกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์การ 

   Coyle (1997, pp. 12 - 14) ได้ทำการสรุปรวมคำจำกัดความของคำว่า 

ภาวะผูน้ำ จากนักวิชาการต่าง ๆ ที่แสดงถึงลักษณะของภาวะผูน้ำตามแนวคิดของ

นักวิชาการนัน้ ๆ พรอ้มตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ภาวะผูน้ำนั้นมคีวามสำคัญเพราะมีคนฟังและ

ยอมปฏิบัติตาม ดังนั้นผูต้ามก็มีความสำคัญด้วย หากไม่มผีูต้ามภาวะผูน้ำก็จะไม่เกิด 
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   Kotter (1999, p. 24) ได้ใหค้วามหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า ภาวะผูน้ำ  

หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้ โดยมีผู้นำเป็นผูส้ร้าง 

วิสัยทัศน์ให้เป็นตัวกำกับทิศทางขององค์การในอนาคตจากนั้นจึงจัดวางคนพร้อมทั้งสื่อ

ความหมายใหเ้ข้าใจวิสัยทัศน์และสร้างแรงดลใจแก่คนเหล่านั้นใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรค

เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว 

   Lunenburg & Omstein (2000, p. 113) ได้รวบรวมความหมายของคำว่า 

“ภาวะผู้นำ” จากนักการศกึษาหลายท่าน ไว้ดังนี้  

    1. ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการใชอ้ิทธิพลของกลุ่มในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ  

    2. ภาวะผูน้ำ คือ การเข้าไปมีอทิธิพล ชี้นำทิศทาง แนวทาง  

การกระทำและการแสดงความคิดเห็น  

    3. ภาวะผูน้ำเป็นอิทธิพลที่ก่อให้เกิดผลต่อองค์การ  

    4. ภาวะผูน้ำเป็นการสร้างทีมงานที่ร่วมกันอย่างเหนยีวแน่น เพื่อการ

บรรลุเป้าหมาย  

    5. ภาวะผูน้ำเป็นการชักชวนผู้อื่นให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการ

เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวและยอมรับเป้าหมายของกลุ่มให้เป็นเป้าหมายของกลุ่มให้เป็น

เป้าหมายของแต่ละคน  

    6. ภาวะผู้นำเป็นการชักชวนกลุ่มบุคคลอื่น เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ร่วมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อสวัสดิการของกลุ่ม  

   Howell & Costley (2001, pp. 1 - 4) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า  

ภาวะผูน้ำ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่งใช้เพื่ออิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ในการทำให้

กลุ่มประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเห็นว่าอทิธิพลนั้นมาอย่าง

ถูกต้องและมีความชอบธรรม 

   Yukl (2002, p. 345) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง กระบวนการอิทธิพลของบุคคลคนหนึ่งที่มตี่อคนอื่นในองค์กรในด้านต่าง ๆ  

ทั้งการเป็นคนชี้แนะ การจัดโครงสรา้ง การอำนวยการและการสร้างความสัมพันธ์ 

กับกลุ่มบุคคล 
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   Daft (2003, p. 5) ให้ความหมายของคำว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ำและผู้ตาม ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกัน 

    จากความหมายของภาวะผู้นำของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง การใช้อิทธิพลของผู้นำโดยการโน้มนา้วใจ ให้ปฏิบัติงานหรือดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เพื่อจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตามที่

กำหนดไว้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้มีส่วน

สนับสนุนต่อการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร 

 

 3. แนวคดิเกี่ยวกับบทบาท  

  คำว่า “บทบาท” (Role) ได้มีผูใ้ห้คำจำกัดความไว้หลากหลายซึ่งแต่ละอย่าง

ก็มีความหมายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก นักจิตวิทยาสังคมได้กล่าวถึงที่มาของบทบาทว่ามา

จากคำเต็มว่า “บทบาททางสังคม” (Social Role) ซึ่งหมายถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคอื ผูด้ำรงตำแหน่งนัน้อยู่ อีกฝ่ายหนึ่ง

คือ บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 52) ได้ให้ความหมายของบทบาทว่า 

บทบาทมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับงานและคนที่แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของคนที่จะ

ประสบความสำเร็จ การแสดงออกเช่นนีเ้ป็นความเกี่ยวพันกันระหว่างความคิดของผูด้ำรง

ตำแหน่งเองกับความคาดหวังของผู้อื่นที่มสี่วนเกี่ยวข้องกันกับการใชอ้ำนาจหน้าที่และ 

ความรับผดิชอบ บทบาทจงึมีความหมายแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 

    1. บทบาทที่มาพร้อมกับตำแหน่ง เป็นบทบาทที่เกิดขึน้มาพร้อมกับ

ตำแหน่ง เมื่อบุคคลดำรงตำแหน่งใดก็ต้องแสดงบทบาทตามกฎหมาย ภาระหน้าที่กฎหมาย 

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสทิธิหน้าที่ที่กำหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน 

    2. บทบาทที่เป็นความคาดหวังของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นบทบาท 

ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องคาดว่าบุคคลที่เข้าไปดำรงตำแหน่งนั้น จะต้องมีแบบแผนพฤติกรรม

อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับแบบแผนที่กำหนดไว้หรอืไม่ก็ได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับค่านยิม 

ทัศนคต ิประสบการณ์ การศกึษาอบรมของผูเ้กี่ยวข้อง 
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    3. บทบาทที่ปฏิบัติจริง เป็นบทบาทหรอืพฤติกรรมที่แท้จริงที่บุคคล

ปฏิบัติ ซึ่งอาจสอดคล้องกับบทบาทที่มาพร้อมกับตำแหน่ง หรือตามความคาดหวังของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องหรอืของตนเองหรอืไม่ก็ได้ 

   Yukl (1998, p. 152) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้นำว่า บทบาทของผู้นำแต่

ละคนแตกต่างกันตามบุคลิกลักษณะและสถานการณ์ ผูน้ำมักถูกคาดหวังในด้านบทบาท 

(Role Expected) คอื บทบาทที่สังคมคาดหวังไว้เกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ กฎ ระเบียบ 

วัฒนธรรม ความเชื่อของสังคม บางครั้งตอ้งการผูบ้ังคับบัญชา และผูใ้ต้บังคับบัญชา 

รวมทั้งธรรมชาติลักษณะของงาน แต่บางครั้งผู้นำไม่สามารถปรับตัวสอดรับกับบทบาท

เหล่านี้ตามความคาดหวังของสังคม ซึ่งการรับรู้บทบาทของผู้นำ (Perceived role) จะขึน้อยู่

กับความตอ้งการคุณลักษณะ ค่านิยมและทักษะของผู้นำ หากบทบาทตามความรับรู้ 

ของผู้นำไม่สอดคล้องกับบทบาทที่สังคมคาดหวังผู้นำอาจเกิดความขัดแย้งในบทบาทได้ 

ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายในการบริหารจัดการในองค์การได้ ซึ่งผูน้ำจะต้องปรับปรุง

และพัฒนาให้บทบาทที่สังคมคาดหวังและบทบาทตามการรับรู้ของตนเองไปในทิศทาง

เดียวกันที่สอดคล้องกัน จึงจะก่อใหเ้กิดการทำงานตามบทบาทของผู้ทำงานได้ดีและ

ประสบความสำเร็จ 

   Hoy & Miskel (2001, p. 33) กล่าวถึงลักษณะบางประการที่อธิบาย

ธรรมชาติของบทบาท ดังนี้  

    1. บทบาทแสดงถึงตำแหน่ง สถานะ (Status) ภายในองค์การใน

สถานศกึษา ประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ เช่น อาจารย์ใหญ่ ครู อาจารย์ นักเรียน เป็นต้น  

    2. บทบาทถูกกำหนดโดยความคาดหวังและหน้าที่ของตำแหน่งนัน้ ๆ 

ความคาดหวังเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง เมื่อบุคคลได้แสดง

พฤติกรรมตามหน้าที่ของตำแหน่งนัน้ ๆ เขาก็ได้แสดงบทบาทของเขา บทบาทเป็นเสมือน

พิมพ์เขียวในการปฏิบัติงานของเขา  

    3. บทบาทเป็นตัวแปร คือ สามารถแปรเปลี่ยนได้ ทั้งนี้เพราะว่า 

ความคาดหวังบางอย่างจำเป็นต้องกระทำตามแต่ความคาดหวังอีกบางอย่างอาจจะมี

ความยึดหยุ่นในการปฏิบัติก็ได้  

    4. บทบาททั้งหลายในองค์การมคีวามคาบเกี่ยวกันและส่งเสริมซึ่งกัน

และกัน เช่น เป็นการยากที่จะอธิบายเฉพาะบทบาทของครูหรอืเฉพาะบทบาทของนักเรียน

โดยไม่ตอ้งอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
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    จากการศกึษาแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกี่ยวกับ “บทบาท” สรุปได้ว่า บทบาทขึน้อยู่กับตัวบุคคลและสังคม เป็นอำนาจหน้าที่และ

สิทธิตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนที่ถูกกำหนดให้แสดงบทบาทในตำแหน่งใดตำแหน่ง

หนึ่ง 
 

 4. บทบาทของผู้นำ 

  ปิยณัฐ วงศ์เครอืศร (2562, หน้า 52) ได้กล่าวถึงบทบาทภาวะผูน้ำว่า 

บทบาทภาวะผูน้ำมีความสำคัญต่อการกำหนดสถานภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลและ

เป็นสิ่งที่บ่งช้ีให้เห็นถึงตำแหน่งหน้าที่ของงานที่ปฏิบัติ ดังนัน้บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งหน้าที่ใดก็ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ในงานนั้นใหเ้หมาะสม 

สอดคล้องกับบทบาทของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้ำที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน 

ขององค์การให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย จึงมบีทบาทเฉพาะที่แตกต่างจากคนอื่น  

ด้วยเหตุนี้บทบาทผูน้ำจงึตอ้งสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึง

สภาพแวดล้อมระยะเวลาและสถานการณ์ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานขององค์การ 

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  Farrew and Kaye (1996, pp. 178 - 180) กล่าวถึงบทบาทของผู้นำ  

5 ประการ ซึ่งมคีวามสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาการทำงาน ดังนี้  

   1. บทบาทผูอ้ำนวยความสะดวก (Facilitator) ได้แก่ 1) ช่วยแนะนำให้

บุคลากรเข้าใจและเห็นคุณค่าของการทำงาน ประโยชน์ของการทำงานและทักษะด้าน

การตลาด 2) ช่วยอธิบายให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญของการวางแผนการ

ทำงานในระยะยาว 3) เปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศ พร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็น 

ของบุคลากรแต่ละคนเกี่ยวกับการทำงานอย่างเต็มที่และ 4) ช่วยใหบุ้คลากรเกิดความ

เข้าใจและความเชื่อมโยงถึงสิ่งต่าง ๆ ในการทำงาน  

   2. บทบาทผูป้ระเมิน (Appraiser) ได้แก่ 1) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิก

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย 2) กำหนดมาตรฐานและความคาดหวังให้ชัดเจนโดย

ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่าจะต้องถูกประเมินสิ่งใดบ้าง และ 3) รับฟังบุคลากรและเรียนรู้ว่า

อะไรคือสิ่งสำคัญและความคาดหวังในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 4) ชี้ให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติของบุคลากรชื่อเสียงกับเป้าหมายของการทำงานและ  

5) ให้คำแนะนำเป็นพิเศษแก่บุคลากรแต่ละคนเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและ

สร้างชื่อเสียง    
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   3. บทบาทผูค้าดคะเน (Forecaster) ได้แก่ 1) ช่วยใหบุ้คลากรได้รับทราบ

ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเพิ่มเติม 2) ชีใ้ห้เห็นแนวโน้มและการพัฒนาใหม่ ๆ  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังในการทำงาน 3) ช่วยใหบุ้คลากรเข้าใจวัฒนธรรม

และนโยบายที่แท้จริงขององค์การ และ 4) สื่อสารให้สมาชิกได้ทราบถึงทิศทางซึ่งเป็น 

กลยุทธ์ขององค์การ  

   4. บทบาทผูใ้ห้คำแนะนำ (Adviser) ได้แก่ 1) ช่วยชีใ้ห้บุคลากรเข้าใจถึง

เป้าหมายของการทำงานอย่างชัดเจนมากขึ้น 2) ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนได้เลือกเป้าหมาย

ของการทำงานได้ชัดเจนมากขึ้น และ 3) ช้ีให้เห็นทรัพยากรที่อาจเป็นตัวสนับสนุนหรอืเป็น

อุปสรรคในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  

   5. บทบาทผูส้ร้างความสามารถ (Enabler) ได้แก่ 1) ช่วยให้บุคลากร

สามารถพัฒนารายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน 

2) จัดการตดิต่อกับบุคคลในองค์การอื่นที่มีความสามารถ เพื่อช่วยใหผู้ป้ฏิบัติงานประสบ

ความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมาย 3) อภปิรายความสามารถของทีมสมาชิกและ

เป้าหมายของการทำงานให้แก่บุคคลอื่น ผู้ซึ่งให้โอกาสการทำงานในอนาคตและ  

4) รวบรวมบุคคลและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใชใ้นการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

    จากการศกึษาแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกี่ยวกับ “บทบาทผูน้ำ” สรุปได้ว่า ผู้นำต้องมีสามารถในประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก

และกำหนดเส้นทางเดินไปสู่จุดหมายปลายทางในอนาคตได้ สามารถคาดการณ์และ

พัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแทนที่ดขีององค์การ มีวสิัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างความ

เชื่อมั่นแก่ทีมงาน รเิริ่มกิจกรรมที่สรา้งขวัญและกำลังใจแก่กลุ่ม วางตนเป็นสมาชิกทีมและ

ผูน้ำทีมที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทของตน เพื่อใหก้ารดำเนินงานขององค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 5. ลักษณะภาวะผู้นำ 

  คุณลักษณะเฉพาะของผู้นำที่มสีัมพันธ์กับงานและประสิทธิผลของผู้นำ  

ที่มคีวามโดดเด่นและแตกต่างไปจากผูอ้ื่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ 

ในการพัฒนาภาวะผูน้ำให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 278 - 279) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าจะกล่าวว่า 

การทำงาน ประกอบไปด้วย บุคคล 2 ระดับ คือ ผู้นำหรือหัวหน้างานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชา 
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ซึ่งเป็นผู้รับผดิชอบงานนั้นและอกีระดับหนึ่งก็คือ ผู้ตามหรอืลูกน้องหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ทั้ง 2 ระดับนีจ้ะปฏิบัติงานร่วมกันจะร่วมทำงานกันใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ ผูน้ำ

จะรว่มกับผู้ตามหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาในการวางแผนหาคนมาทำงานแบ่งงาน มอบหมาย 

ตัดสินใจสั่งการ ควบคุมดูแล กำกับงาน ตรวจสอบแก้ไข ตลอดจนอบรม สั่งสอน ชมเชย 

ให้รางวัล ลงโทษ ผู้นำจะรับแต่ชอบอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องรับผิดดว้ย (ถ้ามี) จะคอยแต่ 

ชีน้ิว้อย่างเดียวไม่ได้ บางครั้งจะต้องลงมอืปฏิบัติดว้ยตัวเองบ้าง จงึจะเรียกว่า มอืถึง  

ผูต้ามหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาจึงจะเชื่อถือและได้กล่าวอกีว่า ผู้นำที่ดีมลีักษณะดังต่อไปนี้ 

    1. เป็นกันเอง เป็นคนใจกว้าง ไม่ถือตัว กล้าได้กล้าเสีย  

    2. มีความยุติธรรม เป็นคนตรงไปตรงมา เสมอต้นเสมอปลาย  

มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ แต่มรีะเบียบวินัย  

    3. แนะนำชีแ้จง สอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานให้ดีอยู่เสมอจำ้จี้จ้ำไช 

แต่ไม่จุกจิกจูจ้ี้ ตเิพื่อก่อ สรุปแล้วคอืเป็นผู้สอนเก่ง ถ่ายทอดวิธีทำงานเก่งนั่นเอง  

    4. ไม่แล้งน้ำใจ เป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลทุกข์สุข 

ของผู้ใต้บังคับบัญชา  

    5. เห็นคุณค่าของคน เป็นคนมองโลกในแง่ดี ในแง่สวยสดงดงาม 

ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี  

    6. มีเหตุผลจงใจ พูดเก่ง มีวาทศลิป์ดี ไม่ถืออำนาจบาตรใหญ่  

ไม่สั่งการใด ๆ โดยพลการ มักจะประชุมปรึกษาหารอืผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  

    7. ไม่พยายามโกรธง่าย เป็นคนมองโลกในแง่ดี รูจ้ักเอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา เข้าใจคนอื่น ยิม้แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  

    8. ไม่โทษผูใ้ต้บังคับบัญชา เป็นคนมีความรับผดิชอบสูง เวลามีปัญหา 

เกิดขึ้นจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่เป็นคนสร้างปัญหา ปกป้องผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ไม่เอาตัวรอดแต่เพียงผูเ้ดียว  

    9. มีความสามารถในการทำงานที่เป็นทีมสูง มีศิลป์ในการจูงใจ 

ให้คนทำงานสูง มีระเบียบวินัย 

   สรายุทธ สิมมาจันทร์ (2563, หน้า 27) กล่าวไว้ว่า ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์

มองเห็นภาพอนาคต รูจ้ักกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม ต้องสร้างทีมงานได้ 

จะต้องเป็นคนที่ทำงานใหส้ำเร็จโดยเน้นทั้งงาน เน้นทั้งคนและในการสร้างทีมงานที่ดี 
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ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงานและต้องเป็น

ผูพ้ัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ 

   Frigon and Harry (1996, pp. 29 - 36) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูน้ำ  

ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษที่มคีุณภาพเหนอืผูอ้ื่น คุณลักษณะเหล่านี้เป็นการกำหนด

พฤติกรรมผู้นำซึ่งจะต้องมีการแสดงออกอย่างมั่นคง ชัดเจนและมีความรับผดิชอบในการ

บริหารจัดการ จะทำใหป้ระสบความสำเร็จม ี10 ประการ ได้แก่  

    1. การควบคุมอารมณ์ให้มีความรูส้ึกที่ด ีระมัดระวังควบคุมอารมณ์

ในที่สาธารณชน และต้องตัดสินใจบนรากฐานของความเป็นจรงิอย่างมเีหตุผล  

    2. ความสามารถในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อม 

จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะทำให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์  

    3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ผูน้ำจำเป็นต้องแสดงออกมา 

ให้เห็นเพื่อแสดงความสามารถ วิสัยทัศน์และความสร้างสรรค์ของผูน้ำในอนาคตซึ่งเป็น

ความแตกต่างระหว่างผูน้ำกับผูต้าม  

    4. ความกล้าหาญ มีจติใจและอารมณ์กล้าหาญเผชิญหน้ากับ

อุปสรรคอันตรายความเจ็บปวดด้วยความตั้งใจแน่วแน่  

    5. ความเด็ดเดี่ยวและความเพียรพยายาม โดยแสดงความกล้า 

ที่จะนำทีมและผูต้ามเมื่อต้องพบกับความยากลำบากในระหว่างการทำงาน เพื่อนำไปสู่

เป้าหมายและวัตถุประสงค์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน  

    6. พฤติกรรมด้านจรยิธรรม จะเกี่ยวกับระบบค่านยิมและคุณธรรม

พืน้ฐานในฐานะของผู้นำ โดยเป็นตัวอย่างหรอืแบบอย่างความซื่อตรงและความมั่นคง  

    7. การตัดสินใจด้วยวิจารณญาณ มีความสามารถตัดสินใจหรอืแสดง

ความคิดเห็นที่ดีและมีทิศทางที่ถูกต้อง โดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความจรงิ ความรู้และ

ความเข้าใจ  

    8. ความอดทน แสดงให้เห็นความกล้าหาญของบุคคลได้เป็นอย่างด ี

โดยต้องมคีวามสามารถอดทนต่อภาวะความตงึเครียดทั้งร่างกายและจติใจการทำงานจน

บรรลุความสำเร็จ  

    9. ความไว้วางใจได้ เป็นลักษณะพืน้ฐานของภาวะผูน้ำที่จะต้องแสดง

ให้บุคคลอื่นเกิดความเชื่อใจในคำพูด การกระทำด้วยความมั่นคงและความภักดี  
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    10. ความปรารถนา เป็นลักษณะความปรารถนาอย่างแรงกล้า 

ที่จะมุ่งไปให้ถึงความสำเร็จหรอืความเป็นเจา้ของความจรงิและผลสัมฤทธิ์นั้น ผู้นำที่ดี 

จะต้องมคีวามปรารถนาที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จของวิสัยทัศน์ 

   Bennis and Nanus (1985, pp. 6 - 12) ได้สรุปบริบทหรอืสภาพแวดล้อม 

ที่เป็นคุณสมบัติพืน้ฐานที่สำคัญสำหรับภาวะผูน้ำประกอบด้วย 7 ประการ (7C) คอื  

    1. พันธสัญญา (Commitment) ผู้นำจะต้องมุ่งมั่นอุทิศทั้งกายและใจ

เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  

    2. ความสลับซับซ้อน (Complexity) เป็นสิ่งที่ผูน้ำจะต้องตระหนัก 

อยู่เสมอ ดังนั้นผูน้ำจงึต้องเตรยีมความพร้อมเพื่อให้สามารถจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ

กับความสลับซับซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ  

    3. ความน่าเชื่อถือ (Credibity) ผู้นำจะถูกตรวจสอบโดยสังคม

ตลอดเวลา ดังนัน้ผูน้ำจงึจำเป็นต้องระมัดระวังตัว เพราะทุกย่างก้าวนั้นอยู่ในสายตา 

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเสมอ  

    4. ความรูค้วามสามารถ (Competence) ผู้นำจะต้องมีความรู้

ความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน  

    5. ความเชื่อม่ัน (Confidence) ผู้นำควรมีความเชื่อมั่นต่อตนในการ

ปฏิบัติงานและการตัดสินใจอย่างมีวจิารณญาณ  

    6. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ในยุคแห่งข่าวสารข้อมูล  

ผูน้ำต้องมคีวามสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รูจ้ักการ

ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในองค์การและนอกองค์การ 

    7. การวิเคราะห์ชุมชน (Community) ผู้นำต้องมคีวามสามารถ 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบริบทรอบ ๆ องค์การตลอดจนตอ้งเรียนรูแ้ละสามารถ

สร้างสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชนด้วย 

     จากคุณลักษณะผูน้ำกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้นำต้องมคีวามรัก

ในหน้าที่การงาน แต่งกายดี มเีชาว์ปัญญาดี รักความยุติธรรม ชอบกิจกรรมและงานสังคม 

มีชีวติชีวาสดชื่น มีความกระตอืรอืร้นที่จะทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ นำพาองค์กรไปสู่

ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ สรุปได้ว่า ผู้นำเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมี

ความรูค้วามสามารถในเรื่องการบริหารงานองค์กร มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง มีความ

น่าเชื่อถือ สามารถใช้อทิธิพลเพื่อโน้มน้าวใจให้ผูต้าม ผู้ร่วมงาน หรือผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ให้ความร่วมมอื ปฏิบัติตามในการดำเนินงานจนบรรลุวัตุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำคร ู

 

 1. ความหมายของภาวะผู้นำครู 

  สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หน้า 8) 

ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำครูว่า หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งภายใน

และภายนอกหอ้งเรียน โดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของผู้บริหารสถานศกึษา ก่อใหเ้กิด

พลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใหม้ีคุณภาพ 

  ศรอีุษา กมลธรรมรักษ์ (2557, หน้า 72) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ำครู

ว่า หมายถึง ลักษณะหรอืพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพ มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อใหเ้กิดพลัง

แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

  ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 323) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำครูไว้ว่า 

ภาวะผูน้ำครู หมายถึง รูปแบบภาวะผู้นำที่ครูในระดับต่าง ๆ ในสถานศกึษามีโอกาสที่จะนำ

หรอืเป็นผู้นำ ภาวะผูน้ำแบบนีเ้ป็นการสรา้งสถานการณ์ทำให้คนได้ทำงานหรือเรียนรู้

ร่วมกัน ซึ่งสามารถที่จะสร้างและทำให้เกิดความเข้าใจดีขึน้ เป็นการนำเพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน ภาวะผูน้ำครูเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับชุด 

ของพฤติกรรมและการกระทำที่เกิดขึน้ร่วมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ เครอืข่าย 

ระหว่างแต่ละคนในโรงเรียน 

  ประภาดา คนคล่อง (2560, หน้า 64) กล่าวว่า ภาวะผู้นำครู หมายถึง 

คุณลักษณะความสามารถที่ครูได้แสดงออก ซึ่งการสร้างความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

ในองคการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยปราศจากการชีน้ำจูงใจจากผู้บริหารสถานศึกษา  

มีการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพื่อนครูและการร่วมกันเปลี่ยนแปลง

เพื่อพัฒนาองค์การใหเ้กิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 
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  ปิยณัฐ วงศ์เครอืศร (2562, หน้า 52) กล่าวว่าภาวะผู้นำครู หมายถึง 

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำของครูที่มสี่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กันกับความสามารถในการสื่อสาร รับผิดชอบหนา้ที่ การตระหนักถึงความสำคัญและ

จุดมุ่งหมายของงานเพื่อที่จะนำนักเรียนและโรงเรียนไปสู่การพัฒนาที่ดขีึน้ รวมถึงครู 

ยังต้องเป็นผู้ที่มคีวามเป็นผู้นำและมีบทบาทในการบริหารงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนด้วย 

  Silns, H. and Mulford, B. (2002, p. 2) เสนอว่า ผูน้ำครูเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงและการเรียนการสอนในโรงเรยีนอันดับแรกแต่

หลักการที่สำคัญจะมุ่งเน้นปรับปรุงการเรียนรู้และเป็นรูปแบบของการเป็นผูน้ำที่เน้นหลัก

ความร่วมมอืระดับมอือาชีพการพัฒนาและการเจรญิเติบโต ภาวะผูน้ำครูไม่ได้มีบทบาท

อย่างเป็นทางการ ความรับผดิชอบหรอืภาระงานประจำแต่จะรวมถึงรูปแบบของหน่วยงาน

ที่ครูได้รับการเสริมอำนาจที่จะนำไปสู่การพัฒนางานที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพ

ของการเรยีนการสอนผูน้ำครูนั้นมีทั้งในและนอกห้องเรียน และนำไปสู่ชุมชนของครูและ

อิทธิพลอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการศกึษา 

  Danielson (2006, อ้างถึงใน ศรีอุษา กมลธรรมรักษ์, 2557, หน้า 72) 

ได้เสนอว่า ภาวะผูน้ำครู คอื การแสดงบทบาทบางสิ่งบางอย่างตามคุณลักษณะต่อไปนี้ 

คือ 1) เตรยีมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในหอ้งเรียน 2) ช่วยเหลอืและสนับสนุนครูคนอื่น ๆ 

3) มเีสน่ห์ในการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ และ 4) ซาบซึง้หรอืให้ความสำคัญกับพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

  Stephe (2012, อา้งถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ, 2557, หน้า 81 - 82) กล่าวถึง 

ภาวะผูน้ำของครูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำของครูที่มผีลกระทบต่อวัฒนธรรมการ

เรียนรู้และการทำหน้าที่เป็นเช่นตัวการเปลี่ยนแปลง (change agent) ในห้องเรยีนหรอืใน

เขตพื้นที่ ภาวะผูน้ำของครูมีความสำคัญต่อความเติบโตและวิวัฒนาการของเขตพื้นที่

การศกึษา มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำการเรียนการสอนของระบบภาวะผูน้ำของครู

ไม่ได้หมายถึง อำนาจของครู (teacher power) แต่หมายถึงการแสวงหาอย่างกระตือรอืร้น

ถึงการกระทำและความคิดที่ดทีี่สุด ดว้ยการตัง้คำถามอย่างลกึซึง้เกี่ยวกับการเรียนรู ้ 

การแลกเปลี่ยนแบ่งปันและทัศนคตกิารทำงานแบบรวมพลัง 

   สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำครู หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู 

ในการร่วมกันทำงาน นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมไปถึง 
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ความสามารถของครูในการนำทั้งการนำในห้องเรียน และการนำครูคนอื่น ๆ ให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสถานศกึษาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 

 2. ความสำคัญของภาวะผู้นำครู 

  สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครู หมายถึง 

คุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) 

ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

(Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กร 

ปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมการจัดระบบ 

พัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล คณะทำงาน ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ศกึษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและผูท้รงคุณวุฒิ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดสมรรถนะครูในสถานการณ์ 

ทีห่ลากหลายรูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศกึษาของสถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) และการศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน 

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่าสมรรถนะครูผูส้อน ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะประจำสายงาน (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 

หนา้ 24 อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 324 - 325) ดังนี้ 

   1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คอื 

    1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

    1.2 การบริการที่ดี 

    1.3 การพัฒนาตนเอง 

    1.4 การทำงานเป็นทีม 

    1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

   2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 

6 สมรรถนะ คอื 

    2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

    2.2 การพัฒนาผูเ้รียน 



38 

    2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

    2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

    2.5 ภาวะผูน้ำครู 

    2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อจัดการ 

เรียนร ู 

  จะเห็นได้วาความสำคัญของภาวะผู้นำครู เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในสมรรถนะ 

ประจำสายงานของครูผู้สอน ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ 

กำหนดใหครูผูส้อนตองมีภาวะผู้นำครู ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานนี้มีปัจจัยที่สงผลตอ 

การปฏิบัติงานของครูผู้สอนโดยตรงในการบริหารจัดการช้ันเรยีนของตนเอง ครูที่ตองใช้ 

ภาวะผูน้ำในการบริหารจัดนักเรียนที่ตนเองรับผดิชอบอยู่ เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป

การศกึษาที่เนนการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซึ่งลวน

แต่เป็นการสงเสริมใหครูมสีวนร่วมและมีภาวะผูน้ำในการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียน

มากยิ่งขึน้ 

  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดบทบาท

ของครูผู้สอนไว้ ดังนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 26) 

   1. ศกึษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลแลวนำขอมูลมาใชในการ 

วางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผู้เรียน  

   2. กำหนดป้าหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเ้รียน ดานความรูและทักษะ 

กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธรวมทั้งคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

   3. ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อนำผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  

   4. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเกิด

การเรียนร ู 

   5. จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมปิัญญา 

ทองถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในหารจัดการเรียนรู  

   6. ประเมินความก้าวหนาของผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม

กับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเ้รียน  
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   7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผูเ้รียน

รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  Lieberman and Miller (2004, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 325 

- 326) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำครูทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรยีน ทั้งในด้านวัฒนธรรม 

การทำงานคุณภาพผูเ้รียน การพัฒนาครูใหเ้ป็นครูผู้นำและใช้ภาวะผูน้ำ เพื่อการปรับปรุง

การเรียนการสอนในโรงเรยีนให้เกิดประโยชน์ 4 ประการ คอื 

   1. เปิดโอกาสใหค้รูผูน้ำได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยที่ฝ่าย 

บริหารไม่สามารถจัดการศึกษาได้โดยลำพัง ตอ้งได้รับความร่วมมอืความรับผดิชอบใน

ภารกิจต่าง ๆ จากทุกฝ่าย โดยครูผู้นำเป็นปัจจัยเกือ้หนุนให้เกิดทีมผู้สอนที่มคีวามผูกพัน 

เต็มใจในการปฏิบัติการสอนอย่างมอือาชีพ เป็นเครือข่ายในการช่วยเหลอื ส่งเสริมครูคน

อื่น ๆ ครูผูน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 

   2. การเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนา 

ครูที่เน้นให้ครูผู้นำซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสอน ให้คำชีน้ำและให้คำปรึกษาครูคนอื่นตลอดจน

ร่วมคิดร่วมปฏิบัติภารกิจแบบกัลยาณมติรระหว่างครูผูน้ำและครู ช่วยสลายบรรยากาศ

และวิธีการทำงานแบบต่างคนต่างอยู่ของครู และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน

ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความเช่ียวชาญและความเป็นเลิศด้านการสอน 

   3. ประกาศเกียรติคุณ การสร้างโอกาสของความก้าวหน้าในวิชาชีพและ

รางวัลที่สำหรับครูที่มภีาวะผูน้ำ ครูผู้นำเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย พัฒนาความ

เชี่ยวชาญทางการสอนให้ครูคนอื่น จึงทำให้ความรูแ้ละประสบการณ์ของครูผู้นำลึกซึง้และ

นำไปปฏิบัติได้จริงจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นไปได้ที่ครูผู้นำจะมีโอกาสได้รับการยกย่องและ 

เชดิชูเกียรติและเป็นสิ่งกระตุ้นใหค้รูคนอื่นเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาภาวะผูน้ำของตน  

ทำให้วงการวิชาชีพครูมคีรูที่มคีวามสามารถ มคีวามเชี่ยวชาญทางการสอนเพิ่มขึน้  

ครูเหล่านี้จงึเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไป 

   4. การเป็นตัวแบบสำหรับครูผู้นำแบบประชาธิปไตยให้กับผูเ้รียนถ้า

โรงเรียนใช้ภาวะผูน้ำของครูเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการย่อมทำให้ผู้เรยีนได้เห็นเป็น

ตัวแบบของสังคมประชาธิปไตยในโรงเรยีนที่เน้นการมสี่วนร่วมและการสื่อสารแบบเปิด 

การปฏิบัติภารกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับความสำคัญของภาวะผูน้ำครู สรุปได้ว่า  

ภาวะผูน้ำครูทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน โดยครูตองเป็นทั้งผูส้อนและเป็น 
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ผูบ้ริหาร ดำเนินการในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการศกึษาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนให้สำเร็จบรรลุตาม 

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

 

 3. องค์ประกอบของภาวะผู้นำครู 

  องค์ประกอบของภาวะผูน้ำครู คอื บทบาทคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ภาวะผูน้ำครู ซึ่งได้ศึกษาและรวบรวมองค์ประกอบครูไว้ ดังนี้ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 13 - 14) 

ได้กำหนดสมรรถนะของครูซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 

ในสมรรถนะประจำสายงานได้มสีมรรถนะ ภาวะผูน้ำครู ซึ่งนำเสนอดังนี้ 

    ภาวะผูน้ำครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและ

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาก่อใหเ้กิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใหม้ีคุณภาพ 

มีตัวบ่งช้ีดังนี้ 

     1. วุฒภิาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู 

      1.1 พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ที่แสดงออกต่อนักเรียนและผูอ้ื่นและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

      1.2 เห็นคุณค่าให้ความสำคัญในความคดิเห็นหรอืผลงาน 

และให้เกียรตแิก่ผูอ้ื่น 

      1.3 กระตุน้ จูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทำของผู้อื่น 

ให้มคีวามผูกพันและมีความมุ่งม่ันต่อเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน 

     2. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 

      2.1 มปีฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มบีทบาท และมีส่วนร่วมใน

การสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผูอ้ื่นโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนา

วิชาชีพ 

      2.2 มีทักษะการฟัง พูด เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะ 

ที่หลากหลายของผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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      2.3 สบืเสาะข้อ ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ ๆ ที่สร้างความท้าทาย 

ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผูอ้ื่น 

     3. การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 

      3.1 ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันโดยมี

การวางแผน 

      3.2 ริเริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

นวัตกรรม 

      3.3 กระตุ้นผู้อื่นใหม้ีการเรียนรู้และความร่วมมอืในวงกว้าง 

เพื่อพัฒนานักเรียน สถานศึกษาและวิชาชีพ 

      3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบการเปลี่ยนแปลง 

ไปจากเดิมได้ 

     4. การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 

      4.1 พจิารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ 

ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ 

      4.2 สนับสนุนความคิดรเิริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง 

ของเพื่อนร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 

      4.3 ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน 

การปฏิบัติงานของตนเองและผลการดำเนินงานสถานศกึษา 

     5. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

      5.1 กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย

ความสามารถของตนเองตามสภาพจรงิและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้ 

      5.2 ให้ขอ้มูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของนักเรียนต่อผูป้กครอง

และนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

      5.3 ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการ

เรียนรู้จากผูป้กครอง 

      5.4 ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอือ้ต่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

      5.5 ตรวจสอบข้อมูลการประเมินนักเรียนอย่างรอบด้านรวมไป

ถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรูต้่าง ๆ และนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ 
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   อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554, หนา้ 75) ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะ 

ผูน้ำครูไว้ดังนี้ 

    องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู หมายถึง พฤติกรรม 

ภาวะผูน้ำครูที่แสดงออกถึงความสนใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผูน้ำพัฒนาเพื่อนและสนับสนุนช่วยเหลอืเพื่อนครูในโรงเรียน 

ให้มกีารพัฒนาตนเอง มีวสิัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของงานในอนาคตตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้มคีวามสามารถในการวางแผน โดยเชื่อมั่นในตนเองว่ากระทำได้ซึ่งเกิดจากการ 

วิเคราะห์และเรียนรูจ้ากประสบการณ์ทั้งจากตนเองและผูอ้ื่น มคีวามกล้าและความตัง้ใจ 

ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่แตกต่างและหลากหลาย กล้าเผชิญกับสิ่งท้าทาย 

ต่าง ๆ สนับสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นพี่เลี้ยงคอยให้

คำแนะนำและคำปรึกษา มีทักษะในการบริหารการจัดการ สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นและ

ทำงานอย่างเป็นระบบ ร่วมคิดร่วมทำงาน มีการสื่อสารและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพื่อน

ร่วมงาน ใช้ความสามารถพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพื่อนร่วมงาน ได้รับการยอมรับนับถือจาก

เพื่อนและบุคคลที่มองโลกในแง่ดี 

    องค์ประกอบที่ 2 การเป็นแบบอย่างทางการสอน หมายถึงพฤติกรรม 

ภาวะผูน้ำครู ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน มีการวาง

แผนการสอน ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและปรับปรุงการสอนโดยเรียนรูว้ิธีการและ 

เทคนิคต่าง ๆ พัฒนาวิธีสอนอย่างต่อเนื่องที่ตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย มีความอดทน 

ส่งเสริมการให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง จัดให้มสีื่อการสอนที่เพียงพอเพื่อใหน้ักเรียน

แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

นักเรียนมคีวามรับผดิชอบในการเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้

ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมวางแผนการจัดการ

ช้ันเรยีน ครูและนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนมคีวามสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งผลให้

นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเป็นสำคัญพร้อม

ทั้งส่งเสริมพัฒนาความคิดมีโดยใหค้วามสำคัญกับการศกึษานักเรียนเป็นรายบุคคล  

เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับเชื่อถอื 

จากเพื่อนครู 
    องค์ประกอบที่ 3 มสี่วนร่วมในการพัฒนา หมายถึง พฤติกรรมภาวะ

ผูน้ำครูที่แสดงออก ถึงการใหค้วามร่วมมอืกับครูในโรงเรียนและหน่วยงานหรอืบุคคล 

ภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาหรอืเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยเป็นผู้มวีิสัยทัศน์ 
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ในการร่วมกันพัฒนา ร่วมกันกำหนดวสิัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เดียวกัน มุ่งม่ันและเพียรพยายามที่จะทำให้วิสัยทัศน์บรรลุความสำเร็จมกีารทำงานเป็นทีม 

ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ติดต่อสื่อสารและมีเครอืข่ายการปฏิบัติงานอย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและขยายเครอืข่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้มีส่วนร่วมในการวางแผน

ดำเนนิงาน ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รับผดิชอบแก้ไขปัญหา ตัดสินใจร่วมกันทุกขั้นตอนตาม

บทบาทหนา้ที่ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางดำเนินงานกิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

    องค์ประกอบที่ 4 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม 

ภาวะผูน้ำครูที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ความสามารถ 

ในการเผชิญหน้ากับปัญหา มีความคดิริเริ่ม อดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก 

ที่จะแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้ดขีึน้ เพื่อนำวิสัยทัศน์ไปสู่งานที่ปฏิบัติเพื่อให้งานสำเร็จ เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ ผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน

ร่วมงานสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาความรู้และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน แสวงหา

โอกาสในการทำงานใหม่ ๆ เพื่อความเจรญิก้าวหน้า มีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมทีักษะในการจัดการและการใชค้วามรูใ้นการดำเนินชีวติ พัฒนาศักยภาพ 

ของตนเองอยู่เสมอเพื่อรักษาคุณภาพและพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ มีความรูใ้นวิชาชีพและทัน

เหตุการณ์ปัจจุบันกล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลัก 

แห่งเหตุผลปราศจากอคติ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นมีมนุษยสัมพันธ์เป็นผู้ได้รับ 

การยอมรับความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีจนได้รับการยอมรับ รักและศรัทธา

และความไว้วางใจจากหมู่คณะอยู่เสมอ 

   รังสรรค์ สุทารัมย์ (2556, หนา้ 292 - 300) ได้สรุปองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีและพฤติกรรมภาวะผูน้ำครูด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

    1. ดา้นการบริหารจัดการเรียนรู้ 

     1.1 การพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 

      1.1.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาที่สอดคล้อง 

กับหลักสูตรแกนกลาง 

      1.1.2 ดำเนนิการศกึษาสภาพ ปัจจุบันและปัญหาในการสร้าง

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

      1.1.3 กำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศกึษาครบถ้วน

ถูกต้อง 
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      1.1.4 กำหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัดอย่างครบถ้วน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นหลักสูตรสถานศกึษา 

      1.1.5 ประเมนิผลการใชห้ลักสูตรและนำผลการประเมิน 

ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

     1.2 การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

      1.2.1 มกีารจัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด

นักเรียนเป็นสำคัญ 

      1.2.2 กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ท้าทาย 

ความสามารถของตนเองและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้ 

      1.2.3 ให้ขอ้มูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของนักเรียน 

ต่อผู้ปกครองและนักเรียนอย่างเป็นระบบครบถ้วน 

      1.2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่รับผิดชอบ

ให้เอือ้ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

      1.2.5 ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผลนักเรียนอย่างรอบด้าน 

และนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

     1.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

      1.3.1 มสี่วนร่วมและกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

      1.3.2 มคีวามสามารถวางแผนการจัดการเรยีนรู้ร่วมกับเพื่อน

ครูในโรงเรียน 

      1.3.3 เป็นผู้นำด้านข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และใช้ข้อมูล

ต่าง ๆ ในการดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ 

      1.3.4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเรยีนรู้ 

      1.3.5 มสี่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการบริหาร

จัดการเรยีนรู้ 

    2. ดา้นการเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 

     2.1 การมีความเป็นผู้นำ 

      2.1.1 มคีวามรู้ในวิชาชีพและรู้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
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      2.1.2 มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งต่าง ๆ 

ให้ดีขึ้น 

      2.1.3 กระตุ้น จูงใจเพื่อนครูให้มกีารเรียนรู้และให้ความร่วมมอื

ในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน 

      2.1.4 มีความอดทนและกล้าตัดสินใจทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์

ของส่วนรวม 

      2.1.5 สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างครู ผูป้กครอง 

นักเรียน ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู ้

     2.2 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

      2.2.1 มคีวามสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น

และประสบการณ์กับสมาชิกภายในทีมงานและเครือข่าย 

      2.2.2 พัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเอง 

อยู่เสมอ 

      2.2.3 มีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารเทศใหม่ ๆ ในการพัฒนา

งานและตนเอง 

      2.2.4 มทีักษะการฟังพูดและตั้งคำถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น 

ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อื่น 

      2.2.5 มีการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ของนักเรียนและตนเองอยู่เสมอ 

     2.3 การเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ 

      2.3.1 เป็นบุคคลที่เพื่อนครูมาขอคำปรึกษาทั้งเรื่องทำงาน 

และเรื่องส่วนตัว 

      2.3.2 ผูอ้ำนวยการและครูใหค้วามร่วมมอืในการทำงาน 

ได้เป็นอย่างดี 

      2.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดใีนการส่งเสริมเพื่อนครูให้ปฏิบัติตน

ตามหลักจรยิธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ 

      2.3.4 เป็นบุคคลที่เพื่อนครูยอมรับใหเ้ป็นตัวแทนในการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
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      2.3.5 ได้รับรางวัลและคำชมเชยจากผลสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     2.4 การมสี่วนร่วมการตัดสินใจในโรงเรียน 

      2.4.1 มีความสามารถในการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดขึน้

จากการตัดสินใจโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครู 

      2.4.2 มีการชักชวนให้เกิดการรวมพลังสรา้งสรรค์ในการ

แก้ปัญหาภายใต้วัฒนธรรมและโครงสร้างของโรงเรียน 

      2.4.3 ร่วมรับผดิชอบในการตัดสินใจและผลการทำงานร่วมกัน

กับคณะคร ู

      2.4.4 มคีวามสามารถปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและการกระทำ

ของเพื่อนครูให้มีองค์ประกอบเป็นบุคคลแก่งการเรียนรู้ 

      2.4.5 เป็นคณะทำงานการดำเนินงานในการบริหารจัดการ

โรงเรียน 

     2.5 การเป็นผู้ประสานงานและการจัดการ 

      2.5.1 มคีวามมุ่งม่ัน มีความสามารถในการจัดการกับภาระงาน

และมีทักษะในการบริหารจัดการ 

      2.5.2 มีการสร้างความเชื่อถือ การช่วยเหลือส่งเสริมและ 

การสรา้งสัมพันธภาพที่มั่นคงกับเพื่อนครู 

      2.5.3 มคีวามสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งและ

สามารถทำการเจรจาให้เกิดการปรองดอง 

      2.5.4 อำนวยความสะดวกให้เกิดสังคมแห่งการเรยีนรู้ในหมู่ครู

ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน 

      2.5.5 มีทักษะกระบวนการกลุ่มและการทำงานแบบกัลยาณมิตร 

    3. ดา้นการเป็นแบบอย่างทางการเรยีนรู้ 

     3.1 การใชว้ิธีการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

      3.1.1 กำหนดผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้นการวิเคราะห์  

สังเคราะห์ประยุกต์ รเิริ่ม เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และความแตกต่างของนักเรียน 

เป็นรายบุคคล 
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      3.1.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสม 

สอดคล้องกับวัยและความต้องการของนักเรียนและชุมชน 

      3.1.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณา 

การอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

      3.1.4 มีความสามารถออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล 

อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

      3.1.5 มีการนำผลการออกแบบการเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับนักเรียน ตามตัวชี้วัด 

ในหลักสูตร 

     3.2 การส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

      3.2.1 มกีารจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล

และเอกสารวัดผลประเมินผลการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

      3.2.2 มีการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัย 

เชงิบวกในชั้นเรียน 

      3.2.3 สนับสนุนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

      3.2.4 มีการแนะนำให้นักเรียนได้สบืค้นขอ้มูลผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

      3.2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัด/ประเมนิผล 

การเรียนรูข้องตนเอง 

     3.3 การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

      3.3.1 มกีารร่วมวางแผนการจัดการช้ันเรยีนกับนักเรียน 

      3.3.2 จัดให้มสีิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนรู้ 

ในการจัดการเรียนรูอ้ย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 

      3.3.3 มกีารพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ 

      3.3.4 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูกับนักเรียนและ

นักเรียนกับนักเรียน 

    4. ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

     4.1 การวิเคราะห์ตนเอง 
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      4.1.1 มีการใชว้ิธีที่หลากหลายในการตรวจสอบและประเมินผล 

การประเมนิงานของตนเอง 

      4.1.2 มีความสามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและ 

โอกาสของตนเอง และเรียนรู้ในสิ่งที่กระทำได้ 

      4.1.3 สามารถวางแผนชีวติของตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 

ของอนาคตได้อย่างชัดเจน 

      4.1.4 สามารถเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ 

      4.1.5 แสดงบทบาทผูน้ำหรือผู้ตามในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้

อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

     4.2 การมคีวามเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 

      4.2.1 มีความกล้าและตั้งใจมั่นในการกระทำสิ่งต่าง ๆ 

ให้ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการใหม่จากเดิม 

      4.2.2 มคีวามสามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ และมั่นคง 

ยืนหยัดอยู่ได้ 

      4.2.3 มกีารใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้งาน

บรรลุเป้าหมาย 

      4.2.4 มเีป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมุ่งมั่นว่าจะ

ปฏิบัติงานได้บรรลุสำเร็จ 

      4.2.5 มคีวามมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองไปสู่ครูมอือาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง 

     4.3 การเป็นผูน้ำในการพัฒนาวิชีพครู 

      4.3.1 มีการกระตุ้น จูงใจ และปรับเปลี่ยนความคิดเห็น 

ของเพื่อนครูให้มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพครู 

      4.3.2 ร่วมพัฒนาวิชาชีพให้กับเพื่อนครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

      4.3.3 ให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุนเพื่อนครูใหม้ี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ 

      4.3.4 สนับสนุนความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดจากการ 

พิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนครูและมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

      4.3.5 มีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของครู 
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     4.4 การฝึกสอนงานแก่เพื่อนครู 

      4.4.1 เป็นครูพี่เลี้ยงการให้ทักษะการทำงานในงานใหม่ 

กับเพื่อนครู 

      4.4.2 มคีวามสามารถในการช้ีแนะเพื่อนครูในการทำงาน  

โดยวิธีคิดแบบไตร่ตรองและค้นหาแนวทางการทำงานด้วยตนเอง 

      4.4.3 มกีารแนะนำ ช่วยเหลือการแก้ปัญหาและพัฒนา 

การทำงานของเพื่อนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      4.4.3 การให้คำปรึกษา นเิทศ แนะนำถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่เพื่อนครู 

      4.4.4 เป็นผูน้ำในการทดลองฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ให้กับเพื่อนครู 

   รัชฎาพร พิมพิชัย (2556, หน้า 200) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบ 

การพัฒนาภาวะผูน้ำครูด้านการจัดการเรียนสอนในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาองค์ประกอบและ 

สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำครู ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำครู

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ำครูม ี5 องค์ประกอบหลัก คือ  

    1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร  

    2. การกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน  

    3. การใชก้ลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน  

    4. การมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

    5. การวัดและประเมินผล 

   วิศษิฎ์ มุ่งนากลาง (2556, หนา้ 226) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบ 

การพัฒนาภาวะผูน้ำครูในสถานศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา องค์ประกอบและสร้าง

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครู ศกึษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครู 

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ำครูม ี4 องค์ประกอบ คอื  

    1. บุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง  

    2. แบบอย่างทางการสอน  

    3. การสร้างเครือข่ายและการมสี่วนร่วม  
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    4. มุ่งพัฒนานักเรียน  

   ศริิพร กุลสานต์ (2557, หน้า 205) ได้สรุปว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ำครู 

ในการจัดการเรียนรูใ้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม ี4 องค์ประกอบหลัก คือ  

1) การพัฒนาหลักสูตรและการใชห้ลักสูตร ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตรการจัดทำ

หลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ 2) กระบวนการ

จัดการเรยีนรู้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การใชส้ื่อและแหล่งเรียนรู ้และการวัดและการประเมินผล  

3) การเป็นครูผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การเป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือการ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู และ 4) การมบีุคลิกลักษณะ

เหมาะสมกับความเป็นครู ประกอบด้วย การประพฤติปฏิบัติตน  

   อรรถกร เกสรแก้ว (2558, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2560, หน้า 

228 - 229) ศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำของครู และได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผูน้ำของครู

ไว้ว่ามีองค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ ดังนี้คอื 

    1. ส่งเสรมิพัฒนาเพื่อนครูสู่มอือาชีพ มีองค์ประกอบที่มีความหมาย 

เดียวกันมีดังนี้ 1) มีการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 2) มีความมุ่งมั่นและการพัฒนาตนเอง 

สู่ครูมืออาชพีอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนและช่วยเหลอืครูคนอื่นให้สามารถพัฒนาไปสู่

ครูมอือาชีพด้วย 3) มีการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นครูมอือาชีพภายใต้บรรยากาศ 

ของการเรยีนรู้ร่วมกันของครู 4) สร้างแรงบันดาลใจและกระตุน้การใชส้ัญญา ให้ทีมสร้าง

แนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่ แนะนำไปสู่การปฏิบัติตนเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ 5) มีความ 

สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรยีนรู้ 6) เป็นผู้นำทางชีวติให้กับเพื่อนครู  

7) พัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพื่อนร่วมงาน 8) เป็นพี่เลีย้งคอยใหค้ำปรึกษากับครูใหม่เป็นผู้ที่

หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 9) สามารถชี้แนะผูร้่วมงานและเพื่อนครูโดยวิธีคิดแบบไตร่ตรอง

และค้นหาด้วยตนเอง และ 10) ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู 

ขึน้ในโรงเรียนบนรากฐานการจัดการเชงิระบบขององค์กรที่ตายตัวไปสู่ระบบที่ยืดหยุ่น 

    2. เป็นผู้นำในด้านการเรียนการสอน องค์ประกอบที่มคีวามหมาย

เดียวกัน มีดังนี ้1) เป็นแบบอย่างทางการสอน 2) เป็นผู้นำทางการเรียนการสอนที่เกิดจาก

ตัวเอง 3) เป็นแบบอย่างที่ดีของการสอนและการเรียนรู้ 4) แสดงความเช่ียวชาญระดับสูง

ด้านการเรียนการสอน 5) ทักษะการสอนแบบมอือาชีพ 6) มุ่งม่ันอย่างจริงจังในการ

ปฏิบัติการสอน การเรียนรู้และการประเมิน และ 7) เป็นผูส้อนที่ดใีนห้องเรียน 
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    3. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน 

มีดังนี ้1) เป็นผูน้ำด้านการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 2) แปลงแนวคิดวิสัยทัศน์ไปสู่การ

ปฏิบัติที่ทำได้จรงิ 3) มีความสามารถในการระบุลักษณะของปัญหาและข้อขัดแย้ง  

4) เข้าใจความขัดแย้งอันมักจะเกิดขึ้นกับภารกิจของโรงเรียน 5) เป็นบุคคลแห่งการ

เปลี่ยนแปลง และ 6) เมื่อถึงคราวคับขันก็พร้อมที่จะปลุกให้ทุกคนลุกขึน้สู้เพื่อโรงเรียนและ 

เพื่อนักเรียนของตน 

    4. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเ้รียน องค์ประกอบที่มคีวามหมาย

เดียวกัน มีดังนี ้1) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรยีน 2) ดูแลเอาใจใส่นักเรียนของตน และ 

3) มุ่งความสำคัญที่นักเรียน 

   รัตตยิา พร้อมสิน้ (2559, หน้า 38) กล่าวว่าองค์ประกอบหลักของภาวะ

ผูน้ำครู ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

    1. ความเป็นครู 

    2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

    3. ความเช่ียวชาญด้านการสอน 

    4. การพัฒนาตนเอง 

    5. การทำงานเป็นทีม 

    6. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   ปราโมทย์ พลราชม (2559, หน้า 52) กล่าวว่าองค์ประกอบหลัก 

ของภาวะผูน้ำครู ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู  

2) การเรียนการสอน 3) การมสี่วนร่วม 4) การเป็นผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 5) การบริหาร

จัดการ และ 6) มุ่งความสำคัญผู้เรยีน 

   รินนา ราชชารี (2559, หน้า 79) ได้สรุปว่าภาวะผูน้ำครูมีทั้งหมด 6 ดา้น 

ประกอบด้วย 1) ดา้นหลักสูตร 2) ดา้นการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการวัดและ

ประเมินผล 4) ด้านการเป็นแบบอย่าง 5) ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครูสู่ครูมอือาชีพ 

และ 6) ด้านการมสี่วนร่วม 

   สมัย วะชุม (2560, หนา้ 30) ได้คัดสรรองค์ประกอบของภาวะผู้นำครู 

ไว้ดังนี ้

    1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู   

    2. การเป็นแบบอย่างทางการสอน  
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    3. การมสี่วนร่วมในการพัฒนา  

    4. การเป็นผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

   ปาริฉัตร คำเห็น (2560, หน้า 17) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผูน้ำครู 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 

    1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู  

    2. การเป็นแบบอย่างทางการสอน  

    3. มสี่วนร่วมในการพัฒนา 

    4. การเป็นผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

   Gehrke (1991, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 330) กล่าวว่า 

ภาวะผูน้ำครูมี 6 ประการ คือ 

    1. การปรับปรุงการเรียนการสอนในชัน้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

    2. การแสดงความคิดเห็นในวิธีการปฏิบัติของโรงเรยีนองค์กร 

และผู้นำ 

    3. การให้บริการในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร 

    4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

    5. ให้บริการ การฝกึอบรมแก่เพื่อนร่วมงาน 

    6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

   Pellicer and Anderson (1995, อ้างถึงในสมัย วะชุม, 2560, หน้า 21) 

กล่าวถึงลักษณะสำคัญของภาวะผูน้ำของครูใน 2 ประเด็น คอื  

    1. มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนการสอนและนำไปสู่

การปฏิบัติจรงิในโรงเรียน โดยก่อให้เกิดผลต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

    2. เป็นผูน้ำทางการเรยีนการสอน ซึ่งความเป็นผู้นำทางด้านการเรียน

การสอน มิได้ถูกกำหนดจากฝ่ายบริหาร แต่เกิดจากตัวของครูเองภายใต้การสนับสนุน 

ของโรงเรียน 

   Leithwood and Duke (1999, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์ 2560, หน้า 

224) นำเสนอองค์ประกอบภาวะผูน้ำครูว่า ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 

    1. เป็นผู้นำการเรียนการสอน 

    2. เป็นผูน้ำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

    3. เป็นผู้นำการเป็นตัวแบบด้านคุณธรรม 
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    4. เป็นผู้นำการมีส่วนร่วม 

    5. เป็นผู้นำการบริหารจัดการ 

    6. เป็นผู้นำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

   Lieberman (2000, p. 107) กล่าวถึงองค์ประกอบภาวะผูน้ำครู มี 5 

องค์ประกอบ ดังนี ้1) การสร้างความไว้วางใจและการพัฒนาสายสัมพันธ์ 2) การวินจิฉัย 

วิเคราะห์สภาพขององค์กร 3) กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ 4) การบริหาร

จัดการในการทำงาน และ 5) การสร้างทักษะและความมั่นใจให้กับผูอ้ื่น 

   Snell and Swanson (2000, pp. 19 - 24) กล่าวถึงองค์ประกอบภาวะ

ผูน้ำครู ม ี3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ครูแสดงความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการเรียนการสอน 

2) การให้ความช่วยเหลอืและร่วมมอืกับครูคนอื่น และ 3) มไีหวพริบในการใชอ้ิทธิพล 

ของตน 

   Childs-Bowen and Scrivner (2000, p. 89) กล่าวถึงองค์ประกอบ 

ภาวะผูน้ำของครู ดังนี ้1) มีการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นครูมอือาชีพภายใต้บรรยากาศ 

ของการเรยีนรู้ร่วมกันของครู 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 3) ส่งเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

   Katzenmeyer and Moller (2001, pp. 24 – 25) ให้ทัศนะเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของภาวะผูน้ำครูไว้ว่า ภาวะผูน้ำครู คือ การที่ครูมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในการบริหารจัดการศกึษาในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้1) การเลือกหนังสือเรียนและสื่อทาง

วิชาการ 2) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 3) กำหนดมาตรฐานในด้านพฤติกรรมนักเรียน  

4) การตรวจสอบข้อมูลในการตัดสินใจ 5) การออกแบบและพัฒนาทีมงาน 6) การกำหนด

นโยบายและแผนงานโรงเรียน 7) การตัดสินใจด้านงบประมาณของโรงเรียน  

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 9) การเลือกสรรครูใหม่ และ 10) การเลือกสรร 

ผูบ้ริหารใหม่ 

   Suranna and Moss (2002, p. 23) ทำการวิจัยค้นหาภาวะผู้นำของครู 

ในการเรียนการสอนวิชาชีพครูพบว่า ครูผูม้ีภาวะผูน้ำมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี ้ 

1) เป็นผู้สอนที่ดีในหอ้งเรียน 2) เป็นผู้นำทางชีวติใหก้ับเพื่อนครู 3) เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร 

4) รับบทบาทเป็นตัวแทนขององค์กรทั้งในโรงเรียนหรอืของสมาคมท้องถิ่นและ 5) ทำงาน

ร่วมกับครูคนอื่น ๆ และผูบ้ริหารด้วย 
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   Lieberman (2004, p. 25) กล่าวถึงภาวะผูน้ำครูว่าประกอบด้วย  

    1. การสร้างความไว้วางใจและการพัฒนาสายสัมพันธ์  

    2. การวินจิฉัยและวิเคราะห์สภาพโครงการ  

    3. กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์  

    4. การบริหารจัดการในการทำงาน  

    5. การสร้างทักษะและความมั่นใจให้กับผูอ้ื่น 

   York-Barr and Duke (2006, p. 97) ได้สังเคราะห์งานวิจัยของภาวะ 

ผูน้ำของครูผลการศกึษาจำแนกลักษณะภาวะผูน้ำของครูออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) การ

ประสานงานและการจัดการงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้

ร่วมกันในเขตพืน้ที่การศกึษา 2) การพัฒนาวิชาชีพครูใหก้ับเพื่อนร่วมงาน 3) การมีส่วน

ร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนหรอืการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียน 4) การมสี่วนร่วมกับผูป้กครองและชุมชน 5) การส่งเสริมวิชาชีพครูและ 6) การ

สร้างพันธกิจร่วมกับสถาบันผลิตครู 

   Harris and Muijs (2005, p. 13) ได้สรุปภาวะผูน้ำครูว่ามี 4 บทบาท ดังนี้ 

1) ครูสามารถนำหลักการของการปรับปรุงโรงเรยีนในภาพรวมใหทุ้กคนมีความเข้าใจ 

ร่วมกันและนำไปสู่การปฏิบัติในหอ้งเรียนของตนเอง 2) ภาวะผูน้ำในการมีส่วนร่วมใหม้ี

ความเข้าใจว่าครูเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและมีความเป็นเจ้าของ ซึ่งภาวะผูน้ำนี้จะช่วย 

ให้ครูคนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น และการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและ 

ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไปสู้เป้าหมายร่วมกัน 3) ครูเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ 

ในโรงเรยีน และเป็นคนที่สามารถแสวงหาความร่วมมอืกับภายนอกองค์การได้และ  

4) ครูเป็นผู้ที่พยายามสร้างใหเ้กิดความส้มพันธ์ใกล้ชิดของครูและเกิดการเรยีนรู้ร่วมกัน 

   Richardson Ackerman and Sarah Mackenzie (2006, อ้างถึงใน วาสนา 

ปุริโส, 2557, หนา้ 32) ได้ระบุลักษณะและหน้าที่ของครูที่มีภาวะผูน้ำ ว่าแมบ้ทบาทแบบ 

เป็นทางการของครูจะยังคงดำเนนิอยู่ แต่บทบาทใหม่ของครูที่มีภาวะผูน้ำกลับเป็นไปใน

แบบไม่เป็นทางการและได้รับมาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งบทบาทด้านนี้

แสดงออกได้ดังนี้ 

    1. การแลกเปลี่ยนความรูท้ี่เกิดขึ้นในห้องเรยีนและแลกเปลี่ยนทักษะ 

ของตนเองและผูอ้ื่น 

 



55 

 
 

    2. เป็นผูท้ี่หมั่นฝกึฝนตนเองอยู่เสมอและเป็นพี่เลีย้งคอยให้คำปรึกษา 

แก่ครูใหม่ 

    3. การเป็นแบบอย่างในการผสานความร่วมมอื 

    4. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนของตน 

    5. เข้าใจความขัดแย้งอันมักจะเกิดขึ้นกับภารกิจของโรงเรียน 

     จากการศกึษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ำครู ผู้วิจัยได้นำมา

สังเคราะห ์องค์ประกอบของภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 แสดงดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ำครู 
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1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู                         18 75.00 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน 

การสอน 

                        17 70.83 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา                         13 54.17 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง                         12 50.00 
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5. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                         8 33.33 

6. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน                         3 12.50 

7. ความเป็นครู                         3 12.50 

8. การทำงานเป็นทีม                         2 8.33 

9. การเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา                         2 8.33 
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 จากตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ำครู ซึ่งผูว้ิจัยได้

พิจารณาภาวะผูน้ำครู ด้านที่มคีวามถี่ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวคิด

ในการศกึษาภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วย 1) การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 2) การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

3) การมสี่วนร่วมในการพัฒนา และ 4) การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียด

ขององค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 5) กล่าวถึง 

การพัฒนาตนเองว่า หมายถึง การศกึษาค้นคว้า หาความรู ้ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเองและพัฒนางาน มี 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ 

ติดตาม องค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 1.1) ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและ

แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา

การศกึษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง 2) การสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมในการ

พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 2.1) รวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่และ

ปรับปรุงใหท้ันสมัย 2.2) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

องค์กรและวิชาชีพ 3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย 3.1) แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับผูอ้ื่นเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 3.2) ใหค้ำปรึกษา แนะนำ นิเทศและ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผูอ้ื่น และ 3.3) มีการขยายผลโดยสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ 

   อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554, หนา้ 38 - 40) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบ

ย่อยของการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 1) มีวสิัยทัศน์พัฒนาตนเอง มีองค์ประกอบ 

ที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 1.1) สร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (personal vision) 1.2) ฝืนทำ 

ในสิ่งที่ดีและฝนืไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี 1.3) การพัฒนาด้านความรูค้วามสามารถ 1.4) ความรูส้ึก

กล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับผูอ้ื่น 1.5) การตระหนักรู้ทางสังคม มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความคิด

ริเริ่ม 1.6) วางแผนการดำเนินงานได้ 2) เชื่อมั่นในตนเองว่าพัฒนาได้ มีองค์ประกอบที่มี

ความหมายเดียวกัน มีดังนี้ 2.1) ความมพีลังแห่งความตั้งใจ (will power) ที่จะพัฒนา

ตนเอง 2.2) ความรู้สกึว่าตนมเีป้าหมายชวีิต 2.3) การรู้คุณค่าในตนเอง เข้าใจตนเอง  

รู้ค่านิยมที่ตนเองใชเ้ป็นแนวทางในการดำรงชีวติ 2.4) การมองเห็นความดีงามของตนเอง  
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2.5) สามารถปลดปล่อยศักยภาพระดับใหม่ออกมา 3) มีการพัฒนาสติปัญญาและ 

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 3.1) การ

พัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 3.2) การจัดการตนเองได้ควบคุม

อารมณ์ได้มคีวามโปร่งใสและมีความสามารถในการปรับตัว 3.3) สามารถจัดการกับ

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีปัญหาความขัดแย้ง 4) มีการพัฒนาด้านสังคม 

มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 4.1) การพัฒนาด้านสังคม 4.2) การบริหาร

จัดการความสัมพันธ์ การมีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี 4.3) การปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล  

5) การฝึกอบรมตนเองด้วยการเรียนรูอ้ยู่เสมอ มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน 

มีดังนี ้5.1) การฝกึอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ 5.2) ฝกึทำบ่อย ๆ จนกลายเป็น

นิสัยที่ด ี5.3) การวิเคราะห์ตนเองแลว้นำผลมาปรับปรุงแก้ไข 6) ลดตัวถ่อมตัวยอมทำตาม

คำสอนที่ดี ๆ มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 6.1) ลดตัวถ่อมตัวยอมทำตาม

คำสอนหรือสิ่งดี ๆ ในชีวติได้ 6.2) มีความรู้สกึเปิดเผยและถ่อมตน 6.3) ยอมรับความ

คิดเห็นของส่วนรวม 7) มีความเชื่อความศรัทธาในตนเองอย่างมั่นคง มีองค์ประกอบที่มี

ความหมายเดียวกัน มีดังนี้ 7.1) มีความเชื่อความศรัทธาในตนเองอย่างมั่นคง 7.2) มีความ

ตั้งใจเข้มแข็งเพียงพอที่จะผ่านไปสู่ศักยภาพใหม่ 8) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ

การพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 8.1) ปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 8.2) การศกึษาค้นคว้าหา

ความรู ้ติดตามองค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 9) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ผูเ้รียน มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน มีดังนี ้9.1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่

ผูเ้รียน 9.2) เป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 10) แสวงหาและ

ใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพัฒนา มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 10.1) แสวงหา

และใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพัฒนา 10.2) มุ่งอนาคตกระตอืรอืร้นในการแสวงหาข่าวสาร

ข้อมูลในการพัฒนางาน 

   รังสรรค์ สุทารัมย์ (2556, หนา้ 88) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ 

พัฒนาตนเองและเพื่อนครู ประกอบด้วย 1) มีการวิเคราะห์ตนเอง 2) มีความเชื่อม่ันในการ

พัฒนาตนเอง 3) เป็นผูน้ำในการพัฒนาวิชาชีพครู และ 4) ให้การฝกึสอนงานแก่เพื่อนครู 

   สมัย วะชุม (2560, หนา้ 34 - 35) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบในการ

พัฒนาตนเอง ไว้ว่า องค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 1) มีวสิัยทัศน์พัฒนา

ตนเอง ได้แก่ 1.1) สร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (personal vision) 1.2) ฝืนทำในสิ่งที่ดีและฝืนไม่ทำ 
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ในสิ่งที่ไม่ดี 1.3) การพัฒนาด้านความรูค้วามสามารถ 1.4) ความรูส้ึกกล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์ 

ที่ดกีับผูอ้ื่น 1.5) การตระหนักรู้ทางสังคม มุ่งผลสัมฤทธิ์ มคีวามคิดริเริ่ม 1.6) วางแผนการ

ดําเนนิงานได้ 2) เชื่อมั่นในตนเองว่าพัฒนาได้ ได้แก่ 2.1) ความมพีลังแห่งความตัง้ใจ (will 

power) ที่จะพัฒนาตนเอง 2.2) ความรูส้ึกว่าตนมีเป้าหมายชวีิต 2.3) การรู้คุณค่าในตนเอง 

เข้าใจตนเอง รูค้่านิยมที่ตนเองใชเ้ป็นแนวทางในการดำรงชีวติ 2.4) การมองเห็นความดี

งามของตนเอง 2.5) สามารถปลดปล่อยศักยภาพระดับใหม่ออกมา 3) มีการพัฒนา

สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ 3.1) การพัฒนาด้านสติปัญญาและ

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 3.2) การจัดการตนเองได้ควบคุมอารมณ์ได้มีความโปร่งใส

และมีความสามารถในการปรับตัว 3.3) สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อ 

มีปัญหาความขัดแย้ง 4) มีการพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ 4.1) การพัฒนาด้านสังคม  

4.2) การบริหารจัดการความสัมพันธ์ การมีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี 4.3) การ

ปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล 5) การฝึกอบรมตนเองด้วยการเรียนรูอ้ยู่เสมอ ได้แก่ 5.1) การ

ฝกึอบรมตนเองด้วยการเรียนรูอ้ยู่เสมอ 5.2) ฝกึทำบ่อย ๆ จนกลายเป็นนิสัยที่ดี 5.3) การ

วิเคราะห์ตนเองแล้วนําผลมาปรับปรุงแก้ไข 6) ลดตัวถ่อมตัวยอมทำตามคําสอนที่ดี ๆ 

ได้แก่ 6.1) ลดตัวถ่อมตัวยอมทำตามคำสอนหรอืสิ่งด ีๆ ในชวีิตได้ 6.2) มคีวามรูส้ึกเปิดเผย

และถ่อมตน 6.3) ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม 7) มีความเชื่อความศรัทธาในตนเอง

อย่างม่ันคง ได้แก่ 7.1) มคีวามเชื่อความศรัทธาในตนเองอย่างมั่นคง 7.2) มคีวามตั้งใจ

เข้มแข็งเพียงพอที่จะผ่านไปสู่ศักยภาพใหม่ 8) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ได้แก่ 8.1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

ครูอยู่เสมอ 8.2) การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 9) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผูเ้รียน มปีระกอบด้วย 9.1) ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดแีก่ผูเ้รียน 9.2) เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ได้แก่ 10.1) แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสาร

ในการพัฒนา 10.2) มุ่งอนาคตกระตอืรอืร้นในการแสวงหาข่าวสารข้อมูลในการพัฒนางาน 

   ฐปนีย์ นารี (2561, หน้า 57) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองและเพื่อน

ร่วมงาน หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของครูผู้นำในการเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงถึง

ความสนใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและผูอ้ื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องมีความกระตอืรอืร้น ส่วนบุคคลที่จะเรียนรู้รับสิ่งแปลกใหม่ ชักจูงโน้มน้าวให้เพื่อน

ร่วมงานปฏิบัติตาม โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร มกีารคิดเชิง
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ระบบในองค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อร่วมงาน เพื่อสร้างผลงานให้บรรลุตาม

เป้าหมาย เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู หมายถึง ความสามารถ

ของครูในการมุ่งม่ันและพัฒนาตนไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนและ

ช่วยเหลอืครูคนอื่นให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพด้วย ภายใต้บรรยากาศของการ

เรียนรู้ร่วมกันของครู สร้างแรงบันดาลใจและกระตุน้การใชป้ัญญาให้ทีมสร้างแนวคิดใหม่ 

สร้างวิธีการใหม่และนำไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ สนใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ตนเองให้เกิดการเรียนรู้ เป็นพี่เลีย้งคอยให้คำปรึกษากับครูใหม่ 

  2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 8 - 9) 

กล่าวถึง การจัดการเรยีนรู ้(Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการ

ออกแบบการเรียนรูอ้ย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัด ประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผูเ้รียน

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ม ี4 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 1) ความรู้ 

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู ้1.1) กำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรยีนที่เน้น 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและ

ธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 1.2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและความต้องการของผูเ้รียนและชุมชน 1.3) เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู ้การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 

1.4) จัดทำแผนการจัดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

1.5) มีการนำผลการออกแบบการเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดการเรียนรู้และปรับใช้ตาม

สถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้รียนตามที่คาดหวัง 1.6) ประเมินผลการ

ออกแบบการเรียนรูเ้พื่อนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนา 2) การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

สำคัญ 2.1) จัดทำฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 2.2) ใช้รูปแบบ 

เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 2.3) จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรยีน 

2.4) ใช้หลักจติวิทยาในการจัดการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมคีวามสุขและ

พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2.5) ใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการ

เรียนรู ้2.6) พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครองและชุมชน 3) การใช้ 
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และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู ้3.1) ใช้สื่อ นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนือ้หาและกิจกรรมการ

เรียนรู ้3.2) สืบค้นข้อมูลผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3.3) ใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู ้4) การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 4.1) ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสม

กับเนือ้หากิจกรรม การเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 4.2) สร้างและนำเครื่องมอืวัดและประเมินผลไป

ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4.3) วัดและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 4.4) นำผลการ

ประเมินการเรยีนรูม้าใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554, หนา้ 

48 - 49) กล่าวว่าในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับครูมาก

ที่สุด คอื ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 กระบวนจัดการเรียนการสอน ซึ่งหมายถึง ครูสามารถจัดการเรียน

การสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนี้ 1) การกำหนดเป้าหมายที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้รียน 

ด้านความรู ้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นความคดิรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ 

รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้

ในการวางแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ท้าทายความสามารถของผูเ้รียน 3) การออกแบบการ

เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สมองเพื่อนำผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 4) การจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และช่วยดูแล

ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรยีนรู้ 5) การจัดเตรยีมและการใชส้ื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนำภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรยีนการสอน 6) การ

ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรยีนประเมินความก้าวหนา้

ของตนเอง และนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 7) การวิเคราะห์ผลการประเมินและ

นำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

8) การศกึษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

สำคัญ 

   สมัย วะชุม (2560, หนา้ 38 - 39) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบในการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน ไว้ว่า องค์ประกอบการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1) ใชว้ิธีสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 1.1) วธิีสอนหลากหลายชนิด 1.2) สอนให้

นักเรียนศกึษารอบรู้ 1.3) จัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การทำงานให้นักเรียน  
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1.4) สอนอย่างน่าสนใจและน่าติดตาม 1.5) แยกแยะการสอนให้แตกต่างกัน 

1.6) กระตอืรอืร้นในการฝกึผูเ้รียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ 1.7) มีกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียน 1.8) จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรยีนสร้างความรูใ้หม่เอง  

2) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู ้ได้แก่ 2.1) จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง 2.2) เลือกสภาวะที่เหมาะสมในการเรียนรู้ 2.3) สร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ 2.4) การจัดการช้ันเรยีน 2.5) วางแนวทางการจัดช้ันเรยีนให้ประสบ

ความสำเร็จ 2.6) การจัดบรรยากาศการเรียนให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้  

2.7) สรา้งบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 2.8) ช่วยทบทวนบทเรียนให้ผูเ้รียน 3) ส่งเสริม

การเรียนรูด้้วยตนเอง ได้แก่ 3.1) สง่เสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

เพื่อนและกลุ่ม 3.2) ให้ทุกคนในชัน้มสี่วนร่วม 3.3) ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.4) ฝกึฝนให้ผูเ้รียนมี

ทักษะเชาว์ปัญญา 3.5) ให้ผูเ้รียนใช้ทักษะกระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง 4) มีความรู้ในเรื่องที่สอนอย่างดี ได้แก่ 4.1) มีความรูใ้นเรื่องที่สอนอย่าง 

แจ่มแจง้ 4.2) รู้เนือ้หา 4.3) มคีวามรู้ทันสมัยและสนับสนุนข้อคดิเห็นที่มีต่อหลักสูตรอย่าง

กระตอืรอืร้น 4.4) จนิตนาการขยายความคิดความรูไ้ด้กว้างไกล 5) พูดจาสื่อความหมาย

ได้ชัดเจน ได้แก่ 5.1) พูดจาสื่อความหมายได้ชัดเจน 5.2) ใชค้ําภาษาคำพูดเข้าใจง่าย  

5.3) พัฒนาความสัมพันธ์เชิงจรรยาบรรณบนพืน้ฐานการสื่อสารที่ดี 6) นํานักเรียนบรรลุ

ถึงจติสำนึกในการทำงานอย่างมีความสุข ได้แก่ 6.1) นำนักเรียนบรรลุถึงจิตสำนึกในการ

ทำงานอย่างมีความสุข 6.2) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้

และความตอ้งการของผู้เรยีน 6.3) ให้นักเรียน ค้นพบทักษะด้วยตนเอง 7) สรา้งคําถาม

เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้แก่ 7.1) สร้างคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้  

7.2) ถามคำถามให้มปีระสิทธิภาพ 7.3) ประเมินคำถามคำตอบของนักเรียนตรงประเด็น 

8) ประเมนิพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 8.1) ประเมินพัฒนาการของ

ผูเ้รียนทุกด้านอย่างตอ่เนื่อง 8.2) เฝ้าติดตามพฤติกรรม 8.3) ตดิตามการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล 9) เป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ 9.1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยยึดหลักคุณธรรม 

จรยิธรรมและคำนิยมที่ดีงาม 9.2) มคีุณธรรมจรยิธรรม 9.3) ยุติธรรมไม่ลำเอียง  

10) วางแผนการสอนอย่างดี ได้แก่ 10.1) วางแผนการสอนอย่างดี 10.2) เตรยีมตัวสอนมา

อย่างด ี10.3) กำหนดระยะเวลาในแผนการสอน 11) แสดงเจตคติที่ด ีได้แก่ 11.1) แสดง 

เจตคติที่ด ี11.2) ทัศนคติของครูที่มตี่อเด็ก 11.3) เชื่อความสามารถในการเรียนของผู้เรียน 
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ทุกคน 12) ประเมินการเรยีนการสอน ได้แก่ 12.1) ประเมินการเรยีนการสอน 12.2) มกีาร 

วัดผลประเมินผลตามสภาพจรงิ 13) สนับสนุนให้นักเรียนมคีวามพึงพอใจตนเอง ได้แก่ 

13.1) สนับสนุนให้นักเรียนมีความพึงพอใจตนเอง 13.2) พัฒนานักเรียนด้านอารมณ์ให้

นักเรียนมคีวามรื่นรมย์ในการเรียนรู้ 

   ศวิพร อาจหาญ (2562, หน้า 83 - 84) ได้นยิามองค์ประกอบย่อยการ

จัดการเรยีนรู้ หมายถึง กระบวนการดำเนินการเรียนการสอนที่มีความเป็นระบบและมี

ความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์การ

เรียนรู ้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการปลูกฝังส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเป็นกระบวนการจัด

บรรยากาศให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 

โดยที่ครูตอ้งเปลี่ยนบทบาทจากการสอนหนังสอืเป็นบทบาทของการเป็นผูอ้ำนวยความ

สะดวก (Facilitator) ให้ผู้เรยีนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ได้บทบาท 

เป็นผู้สรา้งแรงกระตุ้นจูงใจ (Motivation) ให้ผู้เรยีนมีแรงบันดาลใจ (Inspiration) มุ่งม่ัน 

สู่เป้าหมายชีวติและบทบาทของการใหค้ำแนะนำปรึกษา (Coaching) ช่วยเหลือนักเรียน

รวมทั้งสรา้งโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ โดยใช้นวัตกรรม 

(Innovation) ที่หลากหลายเพื่อมุ่งพัฒนาผูเ้รียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนเพื่อให้มีผู้เรียน

ความรูแ้ละสามารถจัดการกับความรูไ้ด้ 2) การเรียนเพื่อให้ผู้เรยีนมีทักษะชีวติมีชีวิตอยู่ได้

ช่วยตัวเองและผู้อื่นได้โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและหลีกเลี่ยงการสรา้งภาระให้สังคม  

3) การเรียนเพื่อให้ผู้เรยีนนำความรู้ไปปฏิบัติหรอืใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถแก้ปัญหา

ในชีวติโดยใช้สตปิัญญา (Wisdom) และแสวงหาความรู้จากแหล่งความรูไ้ด้อย่าง

หลากหลาย 4) การเรียนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นและสังคมได้อย่างสันติสุข

และมีความสุขสร้างความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ ทั้งนีผู้จ้บการศกึษาทุกระดับทุก

ประเภทต้องมีสมรรถนะทั้งด้านสติปัญญา (Intelligent Quotient : IQ) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

(Emotional Quotient : EQ) และความสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) 

เพื่อนำไปสู่การสร้างทรัพยากรทางปัญญาที่จะพัฒนาประเทศต่อไป 

    สรุปได้ว่า การเป็นผูน้ำการจัดการเรยีนการสอน หมายถึง

ความสามารถของครูในการเป็นผู้นำทางการเรยีนการสอนที่เกิดจากตัวเอง เป็นแบบอย่าง

ที่ดขีองการสอนและการเรียนรู้ เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอน แสดงความเช่ียวชาญ
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ระดับสูงด้านการเรียนการสอน มีทักษะการสอนแบบมืออาชีพ และเป็นผู้สอนที่ดีใน

หอ้งเรียน 

  3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

   อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554, หน้า 81 - 82) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบ

ย่อยของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) มีวสิัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน  

มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 1.1) มีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 1.2) มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 1.3) ส่งเสริมบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 1.4) มีการตรวจสอบและ

ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกัน 2) มีการทำงานเป็นทีม มีองค์ประกอบที่มคีวามหมาย

เดียวกัน มีดังนี ้2.1) มีการทำงานเป็นทีม 2.2) มีความตั้งใจทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  

2.3) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน 3) มีเครอืข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน มีองค์ประกอบที่มี

ความหมายเดียวกัน มีดังนี้ 3.1) มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 3.2) มีการ

แลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกัน 3.3) ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ 3.4) การเกิด

ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 3.5) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน 4) ให้

คำปรึกษาและเป็นพี่เลีย้งครู มอีงค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 4.1) ครูที่

เชี่ยวชาญใหค้ำปรึกษาและเป็นพี่เลีย้งครูให้ม ี4.2) เสริมสร้างการเป็นนักวิชาชีพให้ครูทุก

คน 4.3) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 5) มีการปฏิบัติงานร่วมกับผูป้กครองและชุมชน 

มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน มีดังนี้ 5.1) ครูร่วมกันปฏิบัติงานในชุมชน  

5.2) สร้างความร่วมมอืและสัมพันธภาพที่ดกีับผูป้กครอง 

   กนกอร สมปราชญ์ (2560, หน้า 59) กล่าวว่า การมสี่วนร่วมของทุกคน

ในโรงเรยีนไม่ว่าเป็นครูหรือบุคลากรอื่นใด จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและยอมรับว่าโครงสรา้ง

บริหารแบบทีมงานเหมาะสมที่สุดในการใชแ้ก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน ทั้งยังช่วยเพิ่มการ

เรียนรู้และทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

   สมัย วะชุม (2560, หนา้ 41) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการมีส่วน 

ร่วมและพัฒนา ไว้ว่า องค์ประกอบการมสี่วนร่วมและพัฒนา ประกอบด้วย 1) มวีิสัยทัศน์

ในการร่วมพัฒนา ได้แก่ 1.1) มีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 1.2) มสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 1.3) ส่งเสริม

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 1.4) มกีารตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 2) มกีารทำงานเป็นทีม ได้แก่ 2.1) มกีารทำงานเป็นทีม 2.2) มคีวามตัง้ใจทำให้

บรรลุเป้าหมาย 2.3) การพึ่งพากัน 3) มีเครอืข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้แก่ 3.1) มีการ

สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 3.2) มีการแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกัน  
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3.3) ให้ขอ้เสนอแนะที่สร้างสรรค์ 3.4) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน  

3.5) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรูร้่วมกัน 4) ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลีย้งครู ได้แก่  

4.1) ครูที่เช่ียวชาญใหค้ำปรึกษาและเป็นพี่เลีย้งครูใหม่ 4.2) เสริมสร้างการเป็นนักวิชาชีพ

ให้ครูทุกคน 4.3) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 5) มกีารปฏิบัติงานร่วมกับผูป้กครองและ

ชุมชน ได้แก่ 5.1) ครูร่วมกันปฏิบัติงานในชุมชน 5.2) สร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพ 

ที่ดกีับผูป้กครอง 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 343) ได้สรุปองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 

ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาการเรียนรู้ ไว้ว่า การมสี่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 1) การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 2) การทำงานเป็นทีม และ 3) การมเีครอืข่ายการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศกึษา 2) มี

วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้งานบรรลุความสำเร็จ 3) การพัฒนาวิสัยทัศน์

ของตนใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศกึษา 4) ความเพียรพยายามที่จะทำให้

วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จ 5) การวางแผนและดำเนินงานร่วมกัน 6) การมสี่วนร่วมใน

การดำเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ต่าง ๆ 7) การติดต่อสื่อสารกันทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 

8) การร่วมมือประสานงานเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา 9) การตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้

สมาชิกในองค์การปฏิบัติตาม 10) การวางแผนการดำเนินกิจกรรมสนองความตอ้งการของ

เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 11) การตดิต่อสื่อสารกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ 12) การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มพูนความรูร้่วมรับผดิชอบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

การพัฒนาและขยายเครอืข่ายเพื่อหาแนวทางดำเนนิการใหม่ ๆ  

    สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนา หมายถึง ความสามารถของ

ครูในการเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพื่อนครูในโรงเรยีนของตน

และสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ ทำงานร่วมกับครูคนอื่นและผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน หรอืการมสี่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรยีน 

เป็นผู้นำด้านการมีส่วนร่วม การให้ความช่วยเหลอืและร่วมมอืกับครูคนอื่น และการเป็น

แบบอย่างในการผสานความร่วมมอื 

  4. การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   สุรีรัตน์ พัฒนเธียร (2552, หนา้ 125) กล่าวถึง การเป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของครูว่า ประกอบด้วย 1) สนใจประเด็นสำคัญหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที ่

โรงเรียนเผชิญอยู่ 2) มีวสิัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงสถานศกึษา 3) เข้าร่วมวางแผนพัฒนา  
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สถานศกึษา 4) ริเริ่มการปฏิบัติงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 5) กระตุ้นเพื่อน 

ร่วมงานใหร้่วมกันปฏิบัติงาน 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 13 - 14) 

กล่าวว่า การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูมพีฤติกรรมแสดงออก ดังนี้ 1) ให้ 

ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 2) มีการวางแผนอย่างมวีิสัยทัศน์ซึ่ง 

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผูอ้ื่น 3) ริเริ่มการปฏิบัติ 

ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 4) กระตุน้ผู้อื่นให้มกีารเรียนรู้และ 

ร่วมมอืในวงกว้างเพื่อพัฒนาผูเ้รียน สถานศกึษาและวิชาชีพ 5) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 

ภายใต้ระบบขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

   อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554, หน้า 98 - 100) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบ

ย่อยของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) เป็นผู้นำ มีองค์ประกอบที่มี

ความหมายเดียวกัน มีดังนี้ 1.1) เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม 1.2) กระตุน้หรอืเป็นตัวเร่งให้

สมาชิกเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นนในองค์กร 1.3) เป็นผูม้องการณ์ไกล 1.4) ปรับปรุงความรู้

ทักษะที่มีอยู่ให้ทันสมัยก้าวหน้าอยู่เสมอ 1.5) มีทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำของ

กลุ่ม 1.6) สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 1.7) มี

ความสามารถให้ผูร้่วมการเปลี่ยนแปลงเกิดความศรัทธา 1.8) มีวสิัยทัศน์ 2) เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 2.1) เป็นตัวแทนรับผิดชอบ 

2.2) เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 2.3) เรียนรู้การปฏิบัติงานหลายด้านอยู่เสมอ 2.4) ใช้ 

เครื่องมือและเทคนิคเชงิวิชาการสมัยใหม่ 2.5) มีความรู้ความสามารถทางเทคนิควิชาการ 

2.6) สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น 2.7) เป็นนักคิดใฝ่หาความรู้  

3) เป็นผู้ได้รับการยอมรับมีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกันมดีังนี้ 3.1) มีความเป็น

กลางหรอืผูต้ัดสิน 3.2) ช่วยเหลือในกระบวนการแก้ไขปัญหา 3.3) เป็นศูนย์การยอมรับ

ของบุคคลในองค์การ 3.4) ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 3.5) ได้รับความเชื่อถือจาก

ผูบ้ริหาร 3.6) สร้างความร่วมมอืในการทำงานร่วมกับสมาชิก 3.7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4) มี

ความสามารถในการใชภ้าษาติดต่อสื่อสาร มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี ้

4.1) ติดต่อสื่อสารการทำงานกับผูอ้ื่นอย่างใกล้ชิด 4.2) มีความสามารถในการสื่อ

ความหมาย 4.3) มีความสามารถในการฟังเพื่อวนิิจฉัยปัญหาได้ 4.4) มีทักษะในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีองค์ประกอบที่มี

ความหมายเดียวกัน มีดังนี้ 5.1) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น  
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5.2) มีความสัมพันธ์ที่ดกีับบุคคลทุกระดับชั้น 5.3) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

5.4) มีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงหรอืผู้อำนวยความสะดวก 6) มีความสามารถในการทำงาน

เป็นทีม มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 6.1) มีทักษะในการทำงานเป็นทีม 

6.2) มีการทำงานเป็นทีม 7) เป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและนอกองค์การ มีองค์ประกอบ

ที่มคีวามหมายเดียวกันมดีังนี ้7.1) เป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก 7.2) ประสาน

แหล่งทรัพยากร 7.3) มีความสามารถในการระดมทรัพยากร 8) มีความมุ่งมั่น 

มีองค์ประกอบที่มคีวามหมายเดียวกัน มีดังนี้ 8.1) มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง 8.2) ทำงาน 

มุ่งความสำเร็จมากกว่ามุ่งกระบวนการ   

   สมัย วะชุม (2560, หนา้ 43 - 44) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบในการเป็น

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ไว้ว่า องค์ประกอบของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 

1) เป็นผู้นำ ได้แก่ 1.1) เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม 1.2) กระตุ้นหรอืเป็นตัวเร่งให้สมาชกิเข้าใจ

ปัญหาที่เกิดขึน้ในองค์กร 1.3) เป็นผู้มองการณ์ไกล 1.4) ปรับปรุงความรูท้ักษะที่มอียู่ให้

ทันสมัยก้าวหน้าอยู่เสมอ 1.5) มทีักษะความสามารถในการเป็นผู้นำของกลุ่ม 1.6) สามารถ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง 1.7) มีความสามารถใหผู้ร้่วม

การเปลี่ยนแปลงเกิดความศรัทธา 1.8) มวีิสัยทัศน์ 2) เป็นบุคคลแห่งการ ได้แก่ 2.1) เป็น

ตัวแทนรับผดิชอบ 2.2) เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 2.3) เรยีนรู้การปฏิบัติงานหลายด้าน

อยู่เสมอ 2.4) ใช้เครื่องมอืและเทคนิคเชงิวิชาการสมัยใหม่ 2.5) มคีวามรู้ความสามารถทาง

เทคนิควิชาการ 2.6) สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น 2.7) เป็นนักคิด

ใฝห่าความรู ้3) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ได้แก่ 3.1) มคีวามเป็นกลางหรอืผู้ตัดสิน  

3.2) ช่วยเหลอืในกระบวนการแก้ไขปัญหา 3.3) เป็นศูนย์การยอมรับของบุคคลในองค์การ 

3.4) ให้ขอ้เสนอแนะในการบริหารงาน 3.5) ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริหาร 3.6) สร้าง

ความรว่มมอืในการทำงานร่วมกับสมาชิก 3.7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4) มีความสามารถใน

การใชภ้าษาติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 4.1) ตดิต่อสื่อสารการทำงานกับผู้อื่นอย่างใกล้ชิด 4.2) มี

ความสามารถในการสื่อความหมาย 4.3) มีความสามารถในการฟังเพื่อวนิิจฉัยปัญหาได้ 

4.4) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์

ทีด่ี ได้แก่ 5.1) มคีวามสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น 5.2) มคีวามสัมพันธ์ทีด่ีกับบุคคล

ทุกระดับชั้น 5.3) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี5.4) มีทักษะในการเป็นพีเ่ลี้ยงหรอื

ผูอ้ํานวยความสะดวก 6) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ได้แก่ 6.1) มทีักษะในการ

ทำงานเป็นทีม 6.2) มกีารทำงานเป็นทีม 7) เป็นผูป้ระสานงานทั้งภายในและนอกองค์การ 
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ได้แก่ 7.1) เป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก 7.2) ประสานแหล่งทรัพยากร 7.3) ม ี

ความสามารถในการระดมทรัพยากร  

   ศวิพร อาจหาญ (2562, หน้า 145) ได้นิยามการเป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่มี 

มนุษยสัมพันธ์ที่ด ีรูจ้ักการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าและให้เกียรติผู้อื่น พัฒนาศักยภาพตนเอง 

อยู่เสมอ รักษาระดับคุณภาพงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา

คนและได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นและมีทักษะในการบริหาร

จัดการงานต่าง ๆ ในโรงเรียน มีตัวบ่งชีด้ังนี้ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2) รู้จักการยืดหยุ่นเห็น

คุณค่าและให้เกียรตผิูอ้ื่น 3) พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ 4) รักษาระดับคุณภาพงาน 

และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 5) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน 6) ได้รับความไว้วางใจจากหมู่

คณะ 7) มีความมุ่งมั่นและมีทักษะในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ในโรงเรยีน  

   Yukl (1998, p. 246) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ว่าภาวะผูก้ารเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผูต้ามและกระตุ้นให้ 

ผูต้ามปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเกินกว่าที่คาดหวังไว้ 

   Northouse (2004, p. 169) ได้เสนอทัศนะ เรื่อง ภาวะผู้นำแบบ

เปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ ความรู้สกึ ค่านิยม จรยิธรรม มาตรฐานและเป้าหมายในระยะ

ยาว รวมไปถึงเป็นกระบวนการกระตุน้แรงจูงใจของผู้ตาม การตอบสนองความต้องการ 

และการดูแลผูต้ามในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นอกจากนีภ้าวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

ยังเป็นรูปแบบของอทิธิพลที่ผลักดันให้ผู้ตามประสบความสำเร็จมากเกินกว่าความ

คาดหวัง 

    สรุปได้ว่า การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถ

ของครูในการให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมี

วิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผูอ้ื่นมีการ

ปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งกระตุ้นผูอ้ื่นให้มีการ

เรียนรู้และความร่วมมอืในวงกว้างเพื่อพัฒนาผูเ้รียน สถานศกึษา วิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้ระบบขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 
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ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 

 

 1. ความหมายของประสิทธิผล 

  วัลลภ ขวัญมา (2557, หน้า 49) ให้ความหมาย ประสิทธิผล หมายถึง  

ผลของการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์การและความสามารถ 

ในการปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงความพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  บุญโฮม ปะนาโก (2558, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของประสทิธิผล 

หมายถึง การที่องค์การได้ดำเนินงานใด ๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลสำเร็จ 

บรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การตัง้ไว้และสามารถจะสรุปความหมายตามทฤษฎี 

องค์การได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ความหมายที่ใชใ้นแนวทางเป้าหมาย (Goal – based Approach) 

เป็นการพิจารณาว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรือไม่ 

   2. ความหมายที่ใชแ้นวทางระบบ (System – based Approach) เป็นการ

พิจารณาว่าองค์การนำทรัพยากรมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่องค์การและบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ 

   3. ความหมายที่ใช้แนวทางกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง (Multiple – Constituencies 

Approach) เป็นการพิจารณาว่าองค์การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่

เกี่ยวข้องได้ 

  รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล 

ไว้ว่า ประสทิธิผล หมายถึง ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายที่สังเกตได้ในองค์กรและ

ความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

รวมถึงความพึงพอใจในการทำงานของครูหรอืขวัญกำลังใจของสมาชิกในโรงเรียนดี 

  ธนากร คุ้มนายอ (2562, หน้า 59) ได้ให้ความหมายของประสทิธิผลไว้ว่า 

ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานว่าประสบความสำเร็จ 

เพียงใดในการดำเนินงาน โดยบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้หรือปรารถนาผลงานและผลผลิต

ให้บังเกิดขึน้และเป็นไปตามที่กำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้โดยใช้ผลการเปรียบเทียบว่า

กิจกรรมที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรอืไม่ พร้อมทั้งหาวิธีการปฏิบัติงานที่

เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลงานมากขึ้นเรื่อย ๆ หรอืให้ได้ผลงานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
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  ศุภวรรณ รูปงาม (2563, หน้า 54 - 55) ได้ใหค้วามหมายของประสิทธิผล 

ไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้จากการ

ปรับตัวการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน โดยการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและทำให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการทำงาน หรอืความสามารถในการผลิตนักเรียน

ให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงพัฒนานักเรียนให้มเีจตคติทางบวก สามารถปรับตัว 

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  Mott (1977, p. 188) ให้ความหมายประสิทธิผลองค์การในแง่ของ 

ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุ่น 

  Hoy and Miskel (1991, p. 379 อ้างถึงใน หนูพร สุภาชาติ, 2552, หนา้ 38) 

ให้ความหมาย ประสิทธิผล หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรอืความพึงพอใจในการ

ทำงานของครูหรอืขวัญกำลังใจของสมาชิกในโรงเรียนดี 

   กล่าวโดยสรุปว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลสำเร็จของงานที่สามารถ

ตอบสนองจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ โดยใชค้วามสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 

 2. ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

  มีนักการศกึษาหลายท่านได้ใหท้ัศนะเกี่ยวกับความหมายของการบริหารงาน 

วิชาการโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

   กัมพล ขันทะวงษ์ (2555, หนา้ 19) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ  

หมายถึง กระบวนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียน 

การสอน ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

ในหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   จำลอง โคตรพัฒน์ (2555, หนา้ 21) สรุปไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ  

คือ ภาระที่โรงเรียน ผู้บริหาร ครูทุกคนจะต้องร่วมกันจัดการให้มกีารดำเนนิการให้

คำปรึกษา แนะนำและประสานใหค้รูทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพเพราะการ

บริหารงานวิชาการ คอื การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากที่สุด 

   หทัยชนก ปัญญา (2558, หน้า 22) ได้ให้ความหมายของการบริหารงาน

วิชาการว่า หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
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การศกึษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหนา้ที่ ซึ่งผูบ้ริหารทุกคนจะต้อง

รับผิดชอบและเป็นผู้นำครู โดยร่วมมอืกับครู ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานให้ครู 

ทุกคนทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการบริหารงานวิชาการ คอื การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 

และเกิดประโยชน์ต่อเรียนมากที่สุด และใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของปรัชญา หลักการ 

แนวคิดทางการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูเ้รียน ให้ได้รับการพัฒนารอบด้านจนเต็ม

ศักยภาพ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 190) ได้ให้ความหมายของการบริหารงาน 

วิชาการว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานในทุกปัจจัยที่มุ่งหวังใหภ้ารกิจ

หลักของโรงเรียนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของปรัชญา หลักการ แนวคิด ทางการศกึษา 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูเ้รียนใหไ้ด้รับการพัฒนารอบด้านจนเต็มศักยภาพเพื่อใหเ้ป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ คอื เป็นคนดี เป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

   ธนากร คุ้มนายอ (2562, หน้า 67) ได้ให้ความหมายของการบริหารงาน 

วิชาการว่า หมายถึง กระบวนการหรอืกิจกรรมที่บุคคลภายในสถานศกึษาร่วมกันจัดขึน้

เพื่อปรับปรุงหรอืพัฒนาความรู ้ทักษะ เจตคตขิองบุคลากรภายในสถานศกึษา ซึ่งจะส่งผล

ให้การบริหารและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น 

    จากความหมายของการบริหารงานวิชาการ สรุปได้ว่า การ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานทุกกิจกรรมในสถานศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนา ปรับปรุง การเรียนการสอน เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

สูงสุด 
 

 3. ความสำคัญของการบรหิารงานวิชาการ 

  นักวิชาการได้ใหค้วามสำคัญของการบริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้ 

   วิเศษ พลอาจทัน (2555, หน้า 46) กล่าวว่า งานวิชาการ ถอืว่าเป็นหัวใจ 

สำคัญของการบริหารสถานศกึษา ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการ

ศกึษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศกึษาจึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วย

งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดสิ่ง

ส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล ขัน้ตอนการดำเนินงาน
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ด้านวิชาการจะมีการวางแผนงานด้านวิชาการ ขัน้การจัดและดำเนินการ และขั้นส่งเสริม

การตดิตามผลด้านวิชาการ หลักการบริหารงานด้านวิชาการ คือ หลักแห่งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

   จำลอง โคตรพัฒน์ (2555, หนา้ 22) สรุปไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนมคีวามสำคัญและเป็นหัวใจของการจัดการศกึษาในโรงเรยีน เป็นงานหลัก 

ของผู้บริหารที่จะต้องใหค้วามสนใจและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลแก่นักเรียนและระบบการศกึษาให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์  

ทีส่มบูรณ์ ทั้งร่างกาย จติใจ สตปิัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุขตามความมุ่งหมายของการ  

จัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 

   ทัสนี วงศ์ยนื (2557, หนา้ 11 - 12) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการ 

บริหารงานวิชาการว่า 

    1. ทำให้ผู้บริหารตระหนักเห็นความสำคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นงาน 

หลักของสถานศกึษา เพราะความสำเร็จของสถานศกึษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของผู้เรียน 

    2. ทำให้ผู้บริหารและครูวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนใหม้ีความรู ้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    3. ทำให้สถานศกึษาปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอนให้มปีระสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

    4. ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามความต้องการของผูเ้รียนและชุมชน 

   หทัยชนก ปัญญา (2558, หน้า 25) การบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรม

การจัดการเกี่ยวกับงาน ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ดา้นวัดผลประเมินผล ด้าน

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ดา้นนิเทศการศกึษา ดา้นส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา ด้านจัดการเรียนการสอน ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศกึษาจงึเป็นผู้ที่มี

บทบาทและหน้าที่สำคัญยิ่งในงานวิชาการ ถ้าบุคลากรทุกคนมคีวามตระหนัก มีความ

เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการศกึษา และจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน 
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ที่รับผดิชอบแล้ว ย่อมเป็นการง่ายที่จะทำให้งานวิชาการนัน้บรรลุและนำความสำเร็จ 

มาสู่สถานศกึษาที่จะสร้างผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ มคีวามรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติตาม 

ที่ตอ้งการเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวติในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี 

   ธนากร คุ้มนายอ (2562, หน้า 69) กล่าวว่า การบริหารวิชาการเป็นงาน

ที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นงานหลักของสถานศึกษา ซึ่งมคีวามสำคัญต่อการพัฒนาผูเ้รียนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนให้มศีักยภาพตามที่หลักสูตรกำหนดเป็น

ตัวกำหนดปริมาณงานของสถานศกึษาการจัดสรรทรัพยากรใหแ้ก่สถานศกึษาคุณภาพของ

สถานศกึษาและเครื่องช้ีวัดของสถานศกึษา 

    จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ พอสรุปได้ว่าการ

บริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของโรงเรียน ครอบคลุมทั้งด้านการ

บริหารจัดการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดถึงการวัดผล

ประเมินผล ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรยีนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสามารถดำรงชีวติ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 4. วัตถุประสงค์ของการบรหิารงานวิชาการ 

  4.1 เพื่อให้สถานศกึษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว 

รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศกึษา ชุมชนและท้องถิ่น 

  4.2 เพื่อให้การบริหารและการจัดการศกึษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน

และมีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศกึษาและการประเมินคุณภาพ 

ภายในเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

  4.3 เพื่อให้สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน 

จัดปัจจัยเกือ้หนุนการพัฒนาการเรียนรูท้ี่สนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและ

ท้องถิ่นโดยยึดผู้เรยีนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  4.4 เพื่อให้สถานศกึษาได้ประสานความร่วมมอืในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 

อย่างกว้างขวาง 

   งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาที่

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

มุ่งใหก้ระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ที่ 
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จะให้สถานศกึษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะ

เป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ

พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัย

เกือ้หนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

 5. หลักการและกระบวนการบรหิารงานวชิาการ 

  การบริหารงานวิชาการ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารโรงเรียนทั้งมวล  

เพราะงานวิชาการ คอื ภารกิจของโรงเรยีน ดังนัน้ ความสำเร็จจากการบริหารงานวิชาการ 

จงึเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิผลของการบริหารงานในทุกด้าน แต่การที่จะบริหารงาน

วิชาการให้ประสบความสำเร็จโดยบรรลุเป้าหมาย เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  จำเป็นต้องมี

หลักการในการบริหารงานที่ชัดเจนเป็นรูปประธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบททาง

การศกึษา หลักการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ 

ดังนี้ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และคณะ (2546, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า  

191 - 192) 

   1. การจัดทำแผนงานวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย

หลัก 

   2. การบริหารงานเน้นความร่วมมอืกันทำงาน 

   3. มีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะช่วยใหก้ารดำเนินงานมคีวามสอดคล้อง

สัมพันธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   4. ควรกระจายอำนาจและความรับผดิชอบให้ผู้ปฏิบัติ 

   5. การส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ 

   6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น

สำหรับงานวิชาการ 

   7. บุคลากรมีวินัยในตนเอง 

   8. ใช้เทคนิคส่งเสริมผู้ร่วมงานมากกว่าการสอนความรู้ 

   9. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องการขวัญกำลังใจ 

   10. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

   11. ให้ครูผู้สอนตั้งจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายในการสอนทุกวิชา 
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   12. การประสานงาน ความสามัคคี ความมีมนุษย์สัมพันธ์และความ

ร่วมมอืย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการ 

   13. การตดิตามและประเมินผลสิ่งจำเป็นในการพัฒนางานวิชาการ 

   14. การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ 

จำเป็นต้องใช้ศาสตร์ ศลิป์ ทักษะและเทคนิคในการบริหารงาน 

  จำลอง โคตรพัฒน์ (2555, หนา้ 25) สรุปไว้ว่า งานวิชาการในสถานศกึษา

ทุกระดับ ทุกประเภทสามารถยกระดับใหสู้งขึ้นได้ด้วยความเอาใจใส่ดูแลของผูบ้ริหาร 

ทั้งผูบ้ริหารการศกึษาและผู้บริหารสถานศกึษาโดยตรง ซึ่งหากจะมอบหมายใหค้นใดคน

หนึ่งกระทำแทนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เพราะบุคคลที่มอบหมายไปนั้นเขาไม่มีอำนาจ

โดยตรงในการให้คุณหรอืใหโ้ทษแก่ผูส้อน โดยหลักการของการบริหารวิชาการในเชิง

พัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษาควรให้ความสนใจที่จะใช้ประกอบเป็นแนวทางในการ

บริหารงานวิชาการให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า และทันสมัยต่อการบริหารงานในสถานศกึษา

ของตนใหบ้รรลุความสำเร็จใจด้านวิชาการต่อไป 

  หทัยชนก ปัญญา (2558, หน้า 29) กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู ้ความเข้าใจ 

ในหน้าที่ของการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุด 

ของภารกิจของสถานศึกษาต้องคำนึงถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ดีที่สุด นำไปสู่ 

คุณภาพที่คาดหวัง คำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากรทุก

ฝ่ายได้รับผดิชอบร่วมกัน ทำให้ผลผลติมคีุณภาพ คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและ

ความประหยัด การดำเนนิงานทางวิชาการ โดยอาศัยการพัฒนาหรอืดำเนนิการเกี่ยวกับ

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การนเิทศ

การศกึษา การส่งเสริมความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนากระบวน การเรียนรู้  

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

การแนะแนวการศกึษา การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ  

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน  
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การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ซึ่งหลักการดังกล่าว ย่อมจะสามารถ 

บรรลุความสำเร็จ คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 6. กระบวนการบรหิารงานวิชาการ 

  การบริหารงานวิชาการที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมกีระบวนการบริหารโรงเรยีนที่ดี มขีั้นตอนที่ชัดเจน มรีะบบ 

การวางแผนอย่างละเอียด กระบวนการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล ขัน้ตอนในการ

ดำเนนิการ 2 ขั้นตอน คอื 

   6.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ 

ของผู้เรยีนและมาตรฐานด้านการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน 

   6.2 การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนโดยการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง 

    ตามหลักการบริหาร การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการพัฒนา

คนใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ มนุษย์

ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจติใจ เน้นใหเ้ป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุขจงึ

จำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารงานที่ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ

ปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act) 

(สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 5) 

    ในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ คุณจำต้องคำนึงถึงบริบท

ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นสำคัญ เช่น ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาท

หนา้ที่ในการบริหารภารกิจหลัก เข้ามามีส่วนส่งเสริม สนับสนุนและร่วมคิดร่วมทำ รวมถึง

การสรา้งทีมงานโดยบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้

มองเห็นคุณค่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและดำเนินการ 

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมกีารตดิตามและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

     กล่าวสรุปได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดสู่การ

ปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุสู่ความสำเร็จ โดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรยีนเป็นหลัก และผูบ้ริหาร

ต้องเข้าใจขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน นำสู่การปฏิบัติ 

ให้ผู้เรยีนได้รับประโยชน์สูงสุด 
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 7. ขอบข่ายการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียน 

  งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาที่

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มุ่งใหก้ระจายอำนาจการบริหารจัดการทั่วไปให้สถานศึกษามากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ที ่

จะให้สถานศกึษาดำเนินการได้เป็นอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมสี่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ 

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง

การวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ซึ่งมีภารกิจขอบข่ายงานในการบริหารงานวิชาการให้มปีระสิทธิผล ดังนี ้

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 29 - 30) 

   1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

   2. การวางแผนงานวิชาการ 

   3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

   4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

   5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

   6. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

   7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

   8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 

   9. การนเิทศการศกึษา 

   10. การแนะแนวการศกึษา 

   11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

   12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

   13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่น 

   14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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   15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา 

   16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

   17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

  กุลชญา เที่ยงตรง (2550, หนา้ 210) กล่าวว่า ขอบข่ายงานวิชาการม ี 

12 ดา้น คอื 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 

3) การพัฒนาสื่อการสอน 4) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

7) การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 8) การนิเทศการศกึษา 9) การแนะแนวการศกึษา 10) การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 11) การส่งเสริมความรูท้างวิชาการแก่

ชุมชนและ 12) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ 

องค์กรอื่น 

  สมาน อัศวภูมิ (2551, หนา้ 271) ได้สรุปขอบเขตงานการบริหารงาน 

วิชาการไว้ดังนี ้1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียน

การสอน 4) การนเิทศและพัฒนาการเรียนการสอน และ 5) การประเมินผลงานวิชาการ 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา้ 30) ได้แบ่งขอบข่ายงานวิชาการไว้  

12 งาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3) การวัดผล ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 6) การพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้  

7) การนเิทศการศกึษา 8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา 10) การส่งเสริมความรูท้างวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมอื 

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

  ช่อรัตน์ดา เกสทอง (2551, หน้า 20) ได้สรุปขอบข่ายงานวิชาการไว้ ดังนี ้ 

   1. การบริหารหลักสูตร 

   2. กระบวนการเรียนการสอน 

   3. การวัดและประเมินผล 

   4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

   5. การนิเทศการศกึษา 
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  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หนา้ 3) เสนอขอบข่ายของงานวิชาการ 

ประกอบด้วย  

   1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  

    1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ  

    1.2 โครงการสอน  

    1.3 บันทึกการสอน  

   2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

    2.1 การจัดตารางสอน  

    2.2 การจัดช้ันเรียน  

    2.3 การจัดครูเข้าสอน  

    2.4 การจัดแบบเรียน  

    2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน  

    2.6 การฝึกงาน  

   3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

    3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน  

    3.2 การจัดห้องสมุด  

    3.3 การนเิทศการสอน  

   4. การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ใช้ในเครื่องมอืในการ  

ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเรียน 

  จนิตนา ศรีสารคาม (2554, หน้า 60 - 61) ได้กำหนดขอบข่ายงาน 

ด้านวิชาการว่าประกอบด้วย 

   1. การวางแผนงานวิชาการ สถานศกึษาวางแผนงานวิชาการโดยการ 

รวบรวมข้อมูล และกำกับดูแล นเิทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ มรีายละเอียด 

ที่สำคัญ คือ แผนปฏิบัติงานวิชาการ 

   2. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ

หลักสูตรสถานศกึษาโดยมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เองใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลง 

มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จติใจ สตปิัญญา มคีวามรูคู้่

คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข โดยจัดใหม้ีวชิาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม

หลักสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรียน 
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   3. การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ 

การสอนในสถานศกึษาดำเนินไปด้วยดีและสามารถปฏิบัติได้ จงึตอ้งมีการดำเนินการ

เกี่ยวกับการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ การใชส้ื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู้ การจัด

กิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน รวมทั้ง

ช่วยเหลอืนักเรียนพิการ ดอ้ยโอกาส และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยการจัด

เนือ้หาสาระและกิจกรรม โดยคำนึงถึงความแตกต่างบุคคล ฝกึทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ให้

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีการประสานความร่วมมอืกับบิดามารดา และชุมชนทุกฝ่าย 

   4. การวัดประเมินผลและดำเนินการเทียบโอน โดยกำหนดระเบียบการ 

วัดและประเมินผลของสถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ระดับประเทศ 

   5. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา โดยการกำหนด

นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา 

   6. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้โดยการจัดให้มแีหล่งเรียนรู้

อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา ใหเ้พียงพอเพื่อการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งมกีารจัดระบบอย่างเหมาะสม 

   7. การนิเทศการศกึษา โดยการสรา้งความตระหนักให้ครูและผูเ้กี่ยวข้อง

เข้าใจในกระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผล การนเิทศ

เป็นการพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นได้ว่าปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีน 

   8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  

โดยการกำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ  

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จัดระบบบริหาร 

และสารสนเทศที่เอือ้ต่อการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนา 

สถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา 
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  มนูญ เชือ้ชาติ (2554, หน้า 25) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

มี 5 ด้าน คอื 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรยีนการสอน 3) การวัดและ

ประเมินผล 4) การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ และ 5) การบริหารงานวิจัย 

  ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 423) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ 

ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

และ 7) การนเิทศการศกึษา 

  สัมมนา รธนิธย์ (2556, หน้า 99) กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายงานวิชาการ หมายถึง 

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู ้ 

ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะหแ์ละจัดทำหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ 

การวางแผนดำเนนิงาน วิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดตาราง  

การกำหนด ผูส้อน การดำเนินการสอน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรม

นอกหลักสูตร 3) การจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยการจัด

ดำเนนิการเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการเรียน  

การสอน 4) การนเิทศและพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย การติดตาม ดำเนินการ

สอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู การประชุมทางวิชาการ  

และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวัด และประเมินผล

การสอนของครู การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  พรพรรณ คำลือ (2561, หน้า 34) ได้สรุปขอบข่ายงานวิชาการประกอบด้วย 

1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การวัดผล การ

ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ในสถานศกึษา และ 5) การนิเทศการศกึษา 

  Faber & Shearron (1990, p. 212) แบ่งการบริหารงานวิชาการออกเป็น  

6 ด้าน ดังนี้ 1) การจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) การจัดเนือ้หาของหลักสูตร 3) การนำ 

หลักสูตรไปใช้ 4) การจัดอุปกรณ์การสอน 5) การนิเทศการสอน และ 6) การส่งเสริมครู

ประจำการ 

  Owen R.G. (2001, p. 37) กล่าวว่าขอบข่ายภาระงานวิชาการประกอบด้วย 

1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
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3) การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ 4) การนเิทศการศกึษา 5) งานสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 6) งานจัดครูเข้าสอน 7) การบริหารบุคลากร 8) งานวิชาการ 9) งานกิจกรรม

นักเรียน 10) การจัดหาทุน และ 11) การพัฒนาข้อมูลนักเรียน 

   จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่านักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา 

ให้ความเห็นเกี่ยวกับขอบข่ายงานวิชาการแตกต่างกันออกไป ผู้วจิัยจึงได้สังเคราะห์

ขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียนเพื่อเป็นกรอบในการวิจัย รายละเอียดดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบของขอบข่ายงานวิชาการ 
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1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่นและการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

             11 84.62 

2. การวางแผนงานวิชาการ              6 46.15 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา              7 53.85 

4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้              7 53.85 

5. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน              11 84.62 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
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6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา              9 69.23 

7. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้              5 38.46 

8. การนเิทศการศกึษา              12 92.31 

9. การแนะแนวการศกึษา              3 23.08 

10. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา              5 38.46 

11. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ              4 30.77 

12. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่น 

             3 23.08 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
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13. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

             2 15.38 

14. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา 

             1 7.69 

15. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา              1 7.69 

16. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา              7 53.85 

17. การประเมินผลงานวิชาการ              1 7.69 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
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18. การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ              2 15.38 

19. การส่งเสริมครูประจำการ              1 7.69 

20. การบริหารบุคลากร              1 7.69 

21. งานกิจกรรมนักเรียน              1 7.69 

22. การจัดหาทุน              1 7.69 

23. การพัฒนาข้อมูลนักเรียน              1 7.69 

 

87 

 



88 

 จากตาราง 2 การสังเคราะห์การสังเคราะห์องค์ประกอบของขอบข่ายงาน 

วิชาการ ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาขอบข่ายงานวิชาการ ด้านที่มคี่าความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50  

ขึน้ไป เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 2) การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา 5) การวัดผล ประเมนิผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 6) การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา และ 7) การนเิทศการศกึษา ดังรายละเอียด 

ขององค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

   ให้สถานศกึษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นไปตามกรอบหลักสูตร 

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชนและ

สังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ส่งเสริมสถานศกึษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้สังคมชุมชนมสี่วน

ร่วมในการกำหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้รวมทั้งเครือข่ายและแหล่งการเรยีนรู ้การ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มดีัชนีวัด คุณภาพการจัดหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศกึษาได้ทุกช้ันปี โดยมีแนว

ทางการปฏิบัติ ดังนี้ (สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิกร, 2561, หนา้ 23) 

    1.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

     1.1.1 จัดให้มกีารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เองให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับสถานศกึษาอื่น  

     1.1.2 จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่ายกายและจติใจ สตปิัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันกับผูอ้ื่นได้

อย่างมีความสุข  

     1.1.3 จัดให้มวีิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

     1.1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึง้มากขึ้น  

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ด้านศาสนา ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา อาชีวศกึษา  

การศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผูบ้กพร่อง พิการและการศกึษาทางเลือก  
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     1.1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพ 

ปัญหา ความตอ้งการของผู้เรียนกับผูป้กครอง ชุมชน สังคมและมุ่งสู่ความเป็นสากล  

    1.2 สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู ้

การสอนและอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  

    1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตร

สถานศกึษา  

    1.4 นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษารายงาน

ผลใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษารับทราบ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 9 - 10) 

กำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ดังนี้ 

    1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

     1.1 ศกึษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และกรอบสาระการเรียนรู้

ที่พัฒนาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

     1.2 ศกึษาศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนขอ้มูล

สารสนเทศ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

     1.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศกึษา 

เพื่อร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศกึษา  

     1.4 ศกึษามาตรฐานการเรียนรูช่้วงช้ันของกลุ่มสาระหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หรอืมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

     1.5 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

ของกระทรวงศกึษาธิการและกรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

     1.6 ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศกึษาจากคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  
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     1.7 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศกึษาตามแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชห้ลักสูตรแกนกลางสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

      1.7.1 การจัดสาระการเรียนรู้  

      1.7.2 การกำหนดค่าน้ำหนักและเวลาเรียนช่วงช้ันที่ 1 - 3  

      1.7.3 การกำหนดรหัสวิชา  

      1.7.4 การกำหนดระดับผลการเรียน  

     1.8 การบูรณาการภายในและระหว่างสาระการเรียนรู/้การบูรณา

การเฉพาะเรื่อง ตามลักษณะสาระการเรียนรู/้การบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีของผูเ้รียน  

     1.9 ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 

    2. การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

     สาระการเรียนรูท้้องถิ่น หมายถึง รายละเอียดของขอ้มูล 

สารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การดำรงชีวติ การประกอบอาชีพอิสระ ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาตลอดจน

สภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนา ในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ที่สถานศกึษา

กำหนด การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรยีนได้เรียนรูเ้กี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมแีนวทางใน

การจัดทำสาระท้องถิ่น ดังนี้  

     2.1 ศกึษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษากำหนดไว้  

     2.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษา เพื่อทราบจุดเน้นหรอืประเด็น

ปัญหาสำคัญที่โรงเรียน ให้ความสำคัญหรอืกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน  

     2.3 ศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียน 

เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ในการจัดทำสาระท้องถิ่น  

     2.4 ดำเนนิการจัดทำสาระท้องถิ่นในลักษณะ  

      2.4.1 จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  

      2.4.2 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรอืจัดกิจกรรมเสริม 

หรอืบูรณาการ 
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   กระทรวงศกึษาธิการ (2551, หน้า 35) กำหนดแนวทางการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ว่า  

ในระบบการศกึษาที่มกีารกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศกึษามีบทบาทในการ

พัฒนาหลักสูตรนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับ

ท้องถิ่นจนถึงระดับสถานศึกษา มบีทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบในการพัฒนา 

สนับสนุน ส่งเสริม การใชแ้ละพัฒนาหลักสูตรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ

ดำเนนิการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษามี

ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลใหก้ารพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ 

                  ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา หน่วยงานต้นสังกัด 

อื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศกึษาเป็นตัวกลาง 

ที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติใหส้อดคล้อง

กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา  

ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศกึษาให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจ

สำคัญ คอื กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดับท้องถิ่นโดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น ประเมนิคุณภาพการศกึษาในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตร

ด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล   

วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรยีน  

   สถานศกึษามีหนา้ที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

การวางแผนและดำเนนิการใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัย

และพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาต้องพิจารณาใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพืน้ที่การศกึษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ ในระดับ

ท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา

ในชุมชนและสังคม ภูมปิัญญาท้องถิ่นและความตอ้งการของผูเ้รียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

     สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา หมายถึง  

การวิเคราะห์หลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม 



92 

ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย และจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ โดยบูรณา

การเนื้อหาสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 

นิเทศ ตดิตามและประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา 

  2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

   การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมอัน

เป็นผลจากการฝึกประสบการณ์ แต่มใิช่ผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ เช่น

สัญชาตญาณหรอืวุฒิภาวะ หรอืจากการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวของร่างกาย ต้องส่งเสริมให้

ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ส่งเสริม

ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียน ส่งเสริมใหค้รูจัดการเรียน

การสอนโดยจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิร, 2561,  

หนา้ 24) 

    2.1 จัดทำแผนการเรียนรูทุ้กลุ่มสาระการเรียนรู้  

    2.2 จัดการเรยีนการสอนวัดผลและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    2.3 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรยีนรู้  

    2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อการ

เรียนรู ้ 

    2.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ 

    2.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผูเ้รียน ช่วยเหลือ ผูเ้รียน

พิการ ดอ้ยโอกาสและผูเ้รียนมคีวามสามารถพิเศษ 

   การจัดการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มมีาตรฐานการเรียนรู ้สมรรถนะ

สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในการพัฒนาผูเ้รียนให้มคีุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  

   ผูส้อนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรูโ้ดยช่วยให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝัง



93 

 
 

เสริมสรา้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 25 - 26) 

    1. หลักการจัดการเรยีนรู้ 

         การจัดการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานการเรียนรู ้สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่าผูเ้รียนมีความสำคัญที่สุดเชื่อว่า 

ทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้รียนกระบวนการ

จัดการเรยีนรู้ต้องส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

คำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้ง

ความรู ้และคุณธรรม  

    2. กระบวนการเรียนรู้ 

          การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ผู้เรยีนจะต้องอาศัย

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรยีน อาทิ กระบวนการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ 

ลงมอืทำจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของ

ตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

          กระบวนการเหล่านีเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควร

ได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมาย

ของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจงึจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 

เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

           ผูส้อนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศกึษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้

ที่เหมาะสมกับผูเ้รียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยเลือกใช้วธิีสอนและ

เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู ้การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   
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    4. บทบาทของผู้สอนและผูเ้รียน 

           การจัดการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ

หลักสูตรทั้งผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

     4.1 บทบาทของผู้สอน 

            4.1.1 ศกึษาวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผูเ้รียน 

             4.1.2 กำหนดเป้าหมายที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นกับผูเ้รียน ด้าน

ความรูแ้ละทักษะกระบวนการที่เป็นความคดิรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์รวมทั้ง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

                        4.1.3 ออกแบบการเรียนรูแ้ละจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  

            4.1.4 จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และดูแลช่วยเหลอื

ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรยีนรู้  

            4.1.5 จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อใหเ้หมาะสมกับกิจกรรม  

นำภูมปิัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

            4.1.6 ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเ้รียน  

            4.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและ

พัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

     4.2 บทบาทของผู้เรยีน 

              4.2.1 กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูข้อง

ตนเอง 

              4.2.2 เสาะแสวงหาความรู ้เข้าถึงแหล่งการเรยีนรู้ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ขอ้ความรู้ ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   

      4.2.3 ลงมอืปฏิบัติจรงิ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง และนำ

ความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

  4.2.4 มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

      4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
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    สรุปได้ว่า การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา หมายถึง  

การจัดรูปแบบวิธีการสอน โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียน

เกิดการเรยีนรู้และเข้าใจในบทเรียน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

  3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 

   กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และ

คุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรยีน การกำหนด บทบาทของตัวผู้สอนและผูเ้รียน 

การใชส้ื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การออกแบบการวัดผลและประเมินผล เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรยีนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมี

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้(สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิกร, 2561, หนา้ 25) 

    3.1 จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ 

ความถนัดของผูเ้รียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    3.2 ฝกึทักษะกระบวนการคิด การจัดการการประเมินสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  

    3.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝกึการ 

ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง  

    3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีาม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

    3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 

สื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และมีความรู้ 

รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนีผู้ส้อนและผูเ้รียน  

อาจเรียนรูไ้ปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการ 

    3.6 จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสาน 

ความร่วมมอืกับบิดา มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียน 

ตามศักยภาพ  

    3.7 ศกึษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรอืการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

ที่ก้าวหน้า เพื่อเป็นผูน้ำกระบวนการจัดการเรียนรู ้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศกึษาอื่น 
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   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 10 - 11) 

กำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดังนี ้

    1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมตามสาระและ 

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดย  

           1.1 วิเคราะห์หลักสูตรและเนือ้หาสาระ  

           1.2 มาตรฐานการเรียนรู้  

           1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

          1.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียน 

    2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมโดยจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีนตลอดจนผู้ที่มี

ความสามารถพิเศษและผูท้ี่มคีวามบกพร่องหรอืด้อยโอกาส โดยฝกึทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา 

ในชีวติประจำวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์

ตัวอย่าง  

      3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสาน

ความรูต้่าง ๆ ให้สมดุลกัน  

    4. ปลูกฝังผู้เรยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับเนือ้หาสาระกิจกรรม  

      5. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรูใ้ห้เอือ้ต่อการเรียนรู้  

      6. นำภูมปิัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่าย

ผูป้กครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ    

    7. จัดให้มีการนเิทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ 

โดยเป็นการนเิทศ ที่ร่วมมือช่วยเหลอืกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศกึษา  

      8. ส่งเสริมใหใ้ช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ 

(การวิจัยในช้ันเรยีน)    
    9. ส่งเสริมใหค้รูได้รับการพัฒนา วธิีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูต้ามความเหมาะสม  
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      10. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ได้แก่   

            10.1 จัดกิจกรรมแนะแนวโดย  

                  10.1.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  

                  10.1.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบันทึก และจัดทำ

สื่อ              

      10.1.3 ให้คำปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนา

ตนเอง               

      10.1.4 ให้คำปรึกษาการศกึษาต่อและแนะนำอาชีพ  

            10.2 จัดกิจกรรมนักเรียนโดย   

      10.2.1 สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 

โครงงาน              

      10.2.2 ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ  

ความตอ้งการของผู้เรยีน เช่น ชมรมทางวิชาการ  

                  10.2.3 ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ  

ยุวกาชาด                  

      10.2.4 ส่งเสริมการฝกึทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

ส่วนรวม                  

      10.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละจัดหาวัสดุอุปกรณ์  

                  10.2.6 จัดทำแผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึก รายงานผล 

       สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง  

การส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้รียน จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ 

ให้เอือ้ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำภูมปิัญญาท้องถิ่นหรอืเครอืข่ายผูป้กครอง 

ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและการนเิทศ

การเรียนการสอน โดยเน้นการนเิทศที่ร่วมมอืช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมติรเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนร่วมกันหรอืแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

  4. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

   งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง  

การส่งเสริมในสถานศกึษา ผลติ พัฒนาและใชส้ื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา รวมทั้งการ 
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บริการสื่อเผยแพร่เทคโนโลยีทางการศกึษา โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (สำนักพัฒนา 

ระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิร, 2561, หน้า 38) 

    4.1 ศกึษาข้อมูลความตอ้งการ การใชส้ื่อเทคโนโลยีในการจัด

การศกึษา  

    4.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหใ้ช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศกึษาสำหรับการจัดการเรียนรู้  

    4.3 บริการสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถานศกึษา  

    4.4 นิเทศ ติดตามผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

จัดการเรยีนรู้ในสถานศกึษา  

    4.5 ประเมินปรับปรุง พัฒนา ระบบบริการการส่งเสริม การผลิตสื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศกึษา  

    4.6 สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศกึษา 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 32) กำหนด

แนวปฏิบัติในการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้ 

    1. ศกึษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช ้

และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เพื่อใช้จัดการเรียน

การสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ปกติและเด็กพิการเรยีนร่วม 

    2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการ

เรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ 

    3. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ 

จากคณะกรรมการของสถานศกึษา คณะกรรมการของ สพท. และหรอื

กระทรวงศึกษาธิการแลว้โดยดำเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการ

ใช้สื่ออย่างสม่ำเสมอ 

    4. ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอน รวมทั้งประเมิน

คุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    5. มสี่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  

เพื่อการศกึษาในสถานศกึษา 
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    6. ประสานความร่วมมอืในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยน

การใชส้ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่ทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน

และพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศกึษาเขตพื้นที่การศกึษา ผูป้กครอง องค์กรใน

ท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 

    7. ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพื่อการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

    8. เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศกึษาที่ครูผลิต 

และพัฒนาให้เพื่อนครูสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพืน้ที่การศกึษาได้ใช้

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

   สือ่การเรียนรูเ้ป็นเครื่องมอืส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการ

เรียนรู้ให้ผู้เรยีนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของ

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครอืข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มใีนท้องถิ่น การเลอืกใช้สื่อ

ควรเลือกให้มคีวามเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ของผู้เรยีน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจัดทำและพัฒนาขึน้เอง 

หรอืปรับปรุงเลอืกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มอียู่รอบตัว เพื่อนำมาใชป้ระกอบ 

ในการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ โดยสถานศกึษา 

ควรจัดใหม้ีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จรงิ สถานศึกษา  

เขตพืน้ที่การศกึษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูม้ีหนา้ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควร

ดำเนนิการ ดังนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 27) 

    1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ 

การเรียนรู ้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพทั้งในสถานศกึษาและในชุมชน  

เพื่อการศกึษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู ้ระหว่างสถานศึกษา  

ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

    2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูส้ำหรับการศกึษาค้นคว้าของผูเ้รียน  

เสริมความรู้ให้ผูส้อน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มอียู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 

    3. เลอืกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ มคีวามเหมาะสม มีความ

หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู ้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผูเ้รียน 
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    4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูท้ี่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   

    5.  ศกึษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    6. จัดใหม้ีการกำกับ ตดิตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับสื่อและการใชส้ื่อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

   ในการจัดทำ การเลือกใช้และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูท้ี่ใช้ 

ในสถานศกึษา ควรคำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู ้เช่น ความสอดคล้องกับ

หลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู ้การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ การจัดประสบการณ์

ให้ผู้เรยีน เนือ้หามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อ

ศลีธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

    สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา หมายถึง 

การศกึษา วเิคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีและการจัดการเรยีนการสอน

การผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการพัฒนา 

การใชส้ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

  5. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

   การวัดผลประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 

หลักฐานที่แสดงใหเ้ห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียน 

อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้  

อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถจัดใหม้ีขึ้นทั้งระดับช้ันเรียน 

ระดับสถานศกึษา และระดับชาติ อีกทั้งในการจัดการศึกษาปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม  

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศกึษามีหลายรูปแบบซึ่งสามารถเทียบโอนการศกึษา 

ในทุกระบบที่จัดการศกึษาในปัจจุบัน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้(สำนักพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลและนิตกิร, 2561, หน้า 26) 

    1. ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศกึษา 

    2. วัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษา 

    3. การจบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบของหลักสูตร

สถานศกึษา 

    4. การเทียบโอนหลักสูตรกรณีโอนย้ายสถานศกึษา  

    5. การแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ และการเรียนซ้ำ 
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    6. การจัดทำเอกสาร ปพ. 1 - 7  

    7. อนุมัติการจบหลักสูตร  

    8. รายงานผลการจบการศึกษา (ปพ.2) ไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) และรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพืน้ฐาน (รายงานเฉพาะ ม.3 และ ม.6) 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต้องอยู่บนหลักการพืน้ฐาน 

สองประการ ได้แก่ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรยีนและเพื่อตัดสนิผลการเรียนในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนใหป้ระสบผลสำเร็จนัน้ ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ

ประเมินตามตัวชีว้ัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรยีน ระดับสถานศกึษา ระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน

โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและ

ความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรยีน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ัน

เรียน ระดับสถานศกึษา ระดับเขตพื้นที่การศกึษาและระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 28 - 34) 

   1. การประเมินระดับช้ันเรยีน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผูส้อนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอในการจัดการเรียน 

การสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจ

การบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้

แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรอืเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง 

เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมินในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชีว้ัดใหม้ีการสอนซ่อมเสริม  

        การประเมนิระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพัฒนาการ 

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรอืไม่ 

และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด 

นอกจากนีย้ังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดย

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
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   2. การประเมินระดับสถานศกึษาเป็นการประเมินที่สถานศกึษา

ดำเนนิการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  

คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน นอกจากนี้

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศกึษาของสถานศกึษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ตามเป้าหมายหรอืไม่ ผูเ้รียนมจีุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ

ผูเ้รียนในสถานศกึษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

จะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการหรือวิธีการ

จัดการเรยีนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาและการรายงานผลการจัด

การศกึษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ผูป้กครองและชุมชน   

   3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศกึษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียน

ในระดับเขตพืน้ที่การศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของเขตพืน้ที่การศกึษา

ตามภาระความรับผดิชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน

ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศกึษาหรือด้วยความร่วมมอื

กับหน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวน

ข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับชาติ

ตามมาตรฐานการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศกึษาต้องจัด

ใหผู้เ้รียนทุกคนที่เรียนในช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ

เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ

การจัดการศกึษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

    ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ขา้งตน้เป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษา 

ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของ 

สถานศกึษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลอื ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อใหผู้เ้รียน

ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพืน้ฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพ

ปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรยีนทั่วไป กลุ่มผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  
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กลุ่มผู้เรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ำ กลุ่มผูเ้รียนที่มปีัญหาดา้นวินัยและพฤติกรรม  

กลุ่มผู้เรยีนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทาง

ร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศกึษาในการ

ดำเนนิการช่วยเหลอืผูเ้รียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้รับการพัฒนาและประสบ

ความสำเร็จในการเรียน 

   สถานศกึษาในฐานะผูร้ับผิดชอบจัดการศกึษา จะต้องจัดทำระเบียบว่า

ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศกึษาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 

  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

   1. การตัดสิน การใหร้ะดับและการรายงานผลการเรียน 

        1.1 การตัดสินผลการเรียน 

          ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน  

คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนต้อง

คำนงึถึงการพัฒนาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผูเ้รียนทุกด้านอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรยีนใหพ้ัฒนาจนเต็มตาม

ศักยภาพ    

    ระดับประถมศึกษา 

                 1. ผูเ้รียนต้องมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีน

ทั้งหมด 

                 2. ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ 

ที่สถานศึกษากำหนด 

         3. ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

                 4. ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตาม

เกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนดในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

           ระดับมัธยมศกึษา 

                  1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนต้องมเีวลาเรียนตลอด

ภาคเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
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                  2. ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ 

ที่สถานศึกษากำหนด 

                  3. ผูเ้รียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          4. ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตาม

เกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนด ในการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

      การพิจารณาเลื่อนช้ันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา  

ถ้าผู้เรยีนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศกึษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและ

สอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศกึษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนช้ันได้ แต่หากผูเ้รียน

ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น 

สถานศกึษาอาจตั้งคณะกรรมการพจิารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนีใ้ห้คำนึงถึงวุฒิภาวะและ

ความรูค้วามสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    1.2 การให้ระดับผลการเรียน 

                        ระดับประถมศึกษาในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  

สถานศกึษาสามารถใหร้ะดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเ้รียน   

เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใชค้ำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  

      การประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์นัน้ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดเียี่ยม ดี และผ่าน 

      การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลา

การเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

                       ระดับมัธยมศกึษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  

ให้ใชต้ัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

      การประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์นัน้ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดเียี่ยม ดี และผ่าน 

      การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลา

การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา

กำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
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    1.3 การรายงานผลการเรียน 

      การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรยีน

ทราบความก้าวหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและ

จัดทำเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรอือย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพ 

การปฏิบัติของผูเ้รียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

            2. เกณฑ์การจบการศกึษา 

    หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับ

การจบการศกึษาเป็น 3 ระดับ คอื ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นและระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

    2.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

             2.1.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม

ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

             2.1.2 ผูเ้รียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ฐาน ผ่านเกณฑ์ 

การประเมนิตามที่สถานศกึษากำหนด 

                          2.1.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขยีน 

ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศกึษากำหนด 

               2.1.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

              2.1.5 ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

    2.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

            2.2.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต 

โดยเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศกึษากำหนด  

            2.2.2 ผูเ้รียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วย

กิต โดยเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

            2.2.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  

ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศกึษากำหนด 
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            2.2.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

            2.2.5 ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

    2.3 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

           2.3.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วย

กิต โดยเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศกึษากำหนด  

           2.3.2 ผูเ้รียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต

โดยเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 38 หน่วยกิต 

           2.3.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียนใน

ระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่สถานศกึษากำหนด 

           2.3.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

           2.3.5 ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศกึษากำหนด 

   สำหรับการจบการศกึษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศกึษา

เฉพาะทางการศกึษาสำหรับผูม้ีความสามารถพิเศษ การศกึษาทางเลือก การศกึษาสำหรับ

ผูด้้อยโอกาส การศกึษาตามอัธยาศัยใหค้ณะกรรมการของสถานศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา

และผูท้ี่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนว

ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

  เอกสารหลักฐานการศึกษา 

   เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรยีน 

ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น  

2 ประเภท ดังนี้  

    1. เอกสารหลักฐานการศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการกำหนด 

           1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและ

รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์และ 
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เขียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษา และผลการประเมิน 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน สถานศกึษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล เมื่อผูเ้รียนจบการศกึษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6) 

จบการศกึษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3) จบการศกึษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 6) หรอืเมื่อลาออกจากสถานศกึษาในทุกกรณี  

           1.2 ประกาศนยีบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศกึษาเพื่อรับรอง

ศักดิ์และสิทธิ์ของผูจ้บการศึกษาที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศกึษาภาคบังคับ และผูจ้บ

การศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

           1.3 แบบรายงานผูส้ำเร็จการศกึษา เป็นเอกสารอนุมัตกิารจบ

หลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและขอ้มูลของผู้จบการศกึษาระดับประถมศึกษา  

(ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) ผูจ้บการศกึษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3) และผูจ้บ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน (ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6)  

    2. เอกสารหลักฐานการศกึษาที่สถานศึกษากำหนด เป็นเอกสาร 

ที่สถานศึกษาจัดทำขึน้เพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผูเ้รียน เช่น แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำ

เอกสารไปใช้ 

  การเทียบโอนผลการเรียน 

   สถานศกึษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่าง ๆ 

ได้แก่ การย้ายสถานศกึษา การเปลี่ยนรูปแบบการศกึษา การย้ายหลักสูตร การออก

กลางคันและขอกลับเข้ารับการศกึษาต่อ การศกึษาจากต่างประเทศและขอเข้าศกึษาต่อ 

ในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการ

เรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพการจัด

การศกึษาโดยครอบครัว 

   การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนนิการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก 

หรอืต้นภาคเรียนแรกที่สถานศกึษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรยีน ทั้งนี้ ผู้เรยีนที่ได้รับการ

เทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศกึษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

โดยสถานศกึษาที่รับผูเ้รียนจากการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิตที่จะรับ

เทียบโอนตามความเหมาะสม 
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   การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

    1. พจิารณาจากหลักฐานการศกึษาและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูล

แสดงความรู ้ความสามารถของผูเ้รียน 

    2. พจิารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรยีนโดยการทดสอบ

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 

    3. พจิารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบ

โอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศหรอืแนวปฏิบัติของกระทรวงศกึษาธิการ 

     สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน หมายถึง การร่วมกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

ของสถานศกึษาและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา สาระ

การเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยเน้นการ

ประเมินตามสภาพจริง  

  6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา  

   พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวย

ความสะดวก เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ โดยทั้งสามารถใช้การวิจัย 

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมใหผู้ส้อน

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ระดับการศึกษา โดยมีแนว

ทางการปฏิบัติ ดังนี้ (สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิกร, 2561, หนา้ 28) 

    6.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงานของผูเ้รียน ครู และผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา  

    6.2 พัฒนาครูและผูเ้รียนให้มีความรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโ้ดย

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรูท้ี่ซับซ้อนขึ้นทำให้ผู้เรยีนได้ฝึกการคิดการ

จัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสาน ความรู้แบบสหวิทยาการ และการ

เรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ  

    6.3 พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย  

    6.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรยีนรูแ้ละพัฒนา

คุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใชเ้พื่อพัฒนาการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  
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    6.5 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศกึษา พ.ศ. 2552 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 31) กำหนด

แนวปฏิบัติในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา ดังนี้ 

    1. ศกึษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศกึษาวิเคราะห์ วิจัย 

และการนำผลวจิัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ของสถานศกึษา 

    2. ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

    3. ดำเนนิการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทาง 

การแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

    4. ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ 

    5. สร้างเครอืข่ายในการศึกษา วิเคราะห ์วิจัยกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน เขตพื้นที่การศกึษาและส่วนกลาง 

    6. วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูข้อง

สถานศกึษา 

     สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

หมายถึง การศกึษา วเิคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

ในภาพรวมของสถานศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ห้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  7. การนิเทศการศกึษา 

   หลักการและแนวคิดที่สำคัญของการนเิทศภายใน ผูน้ิเทศตอ้งมคีวามรู ้

ความเข้าใจหลักการนเิทศอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และชัดเจนในกระบวนการนเิทศ  

ทั้งนีก้ระบวนการนิเทศที่เกิดขึน้ต้องเป็นเชิงระบบ มกีารวางแผนในการดำเนินงาน โดยถือ 

หลักการการมีส่วนร่วมในการทำงาน มีการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ และการนิเทศ 

ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูเป็นสำคัญ โดยมีแนวทาง 

การปฏิบัติ ดังนี้ (สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิกร, 2561, หน้า 32) 

    1. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนา ระบบ 

การนเิทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
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    2. ศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการของการนเิทศและการจัด

กระบวนการเรียนรู้  

    3. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด

กระบวนการเรียนรู้  

    4. ดำเนินการนเิทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน  

ดังนี้ 

      4.1 การนเิทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมให้หัวหน้าฝ่าย 

หัวหนา้งานฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนเิทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร 

นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนเิทศครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผูป้กครอง ชุมชน และภูมิ

ปัญญา ส่งเสริมการนเิทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มกีารรวมพลังจากทุกฝ่าย  

     4.2 การนเิทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน  

    5. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนเิทศ และการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 33 - 34) 

กำหนดแนวปฏิบัติในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา ดังนี้ 

    1. ศกึษาระบบการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน

สถานศกึษา 

     1.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศกึษา 

     1.2 ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศกึษาโดยใช้กิจกรรม 

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา 

     1.3 จัดทำเครื่องมอืนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 

    2. ดำเนนิการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

     2.1 สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผูเ้กี่ยวข้อง 

     2.2 กำหนดปฏิทินการนเิทศ 

     2.3 ดำเนนิการตามแผนนิเทศ 

    3. ประเมินผลระบบและกระบวนการนเิทศภายในสถานศกึษา 

     3.1 ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนเิทศ 

     3.2 จัดทำเครื่องมอืประเมินผลการนิเทศ 
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     3.3 ประเมินผลการนเิทศอย่างต่อเนื่อง 

    4. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบและ

กระบวนการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

     4.1 ขอความร่วมมอืเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้

และทักษะการนิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมอืนิเทศ 

     4.2 ขอความร่วมมอืประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศกึษา 

    5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายใน 

กับสถานศกึษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     5.1 รวบรวมข้อมูลสถานศกึษาที่จัดการนเิทศภายในสถานศกึษา

ดีเด่น 

     5.2 ศกึษาดูงานสถานศกึษาที่จัดการนเิทศภายในสถานศกึษา

ดีเด่น 

     5.3 พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศกึษา โดยหัวหนา้กลุ่ม

สาระและผูบ้ริหารแบบกัลยาณมติรหรอืระหว่างครูผูส้อน ศกึษาสถานการณ์โลกและสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม 

     5.4 ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรูใ้หม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดี 

ต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

     5.5 แลกเปลี่ยนประสบการเรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ 

สถานศกึษาหรอืสถานบันอื่น ๆ 

      สรุปได้ว่า การนิเทศการศกึษา หมายถึง การจัดระบบการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ดำเนินการนเิทศงานวิชาการ

และการเรียนการสอนภายในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึษา ประเมินผล 

การจัดระบบและกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา ติดตาม ประสานงาน 

กับเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนของสถานศกึษา 

   จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สรุปความหมายได้ว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน หมายถึง การบริหารและการจัดการงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและ
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กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกือ้หนุนการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ตาราง  3 การเปรียบเทียบระหว่างการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัย 

 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 17 งาน ตามขอบข่ายของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 
 

การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและ

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 งาน 

การบรหิารงานวชิาการ 17 งาน  

ตามขอบข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2550 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับ

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น 

2. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

3. การส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา 

2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 1. การวางแผนงานวิชาการ 

2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

3. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศกึษา 

3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

1. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา 

2. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและ

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 งาน 

การบรหิารงานวชิาการ 17 งาน  

ตามขอบข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2550 

5. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 

1. การวัดผล ประเมินผลและดำเนนิการ

เทียบโอนผลการเรียน 

2. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

6. การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

7. การนิเทศการศกึษา 1. การนเิทศการศกึษา 

2. การแนะแนวการศกึษา 

3. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

รวม 7 งาน รวม 17 งาน 

 

 จากตาราง 3 พบว่า การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จำนวน 7 งาน มคีวามสอดคล้องและครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ 17 งาน 

ตามขอบข่ายของกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2550 

  จากที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง ผลสำเร็จของการบริหารและการจัดการงานวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูต้ลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัย

เกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ครอบคุลมขอบข่ายงานทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  

2) การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การ

พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการ 
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เทียบโอนผลการเรียน 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา  

และ 7) การนิเทศการศกึษา  
 

บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 1. ประวัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว  

อำเภอเต่างอย และอำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก โดยมีอำเภอเมืองสกลนคร เป็นที่ตั้งศูนย์

ราชการ ศูนย์กลางทางการศกึษา ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า 

เป็นชุมชนเมืองที่มคีวามหนาแน่นรายล้อมด้วยชุมชนชนบททางการเกษตรประชากร  

รวมทั้งสิน้ 287,748 คน ขนาดพืน้ที่ 2,928 ตร.กม. ประกอบด้วย อำเภอเมืองสกลนคร 

จำนวน 192,822 คน ขนาดพืน้ที่ 1,023.37 ตร.กม. อำเภอกุสุมาลย์ 45,833 คน ขนาด

พืน้ที่  454 ตร.กม. อำเภอโคกศรสีุพรรณ 33,876 คน ขนาดพืน้ที่ 212 ตร.กม. อำเภอโพน

นาแก้ว จำนวน 36,029 คน ขนาดพืน้ที่ 352ตร.กม. อำเภอเต่างอย 25,397 คน ขนาด

พืน้ที่ 328 ตร.กม. อำเภอภูพาน  36,217 คน ขนาดพืน้ที่ 559 ตร.กม. และอำเภอกุดบาก 

32,257 คน มีชนเผ่าพื้นเมืองเดิมประกอบด้วย เผ่าภูไท ย้อ กระเลิง โส้ ไทยลาว และโย้ย 

ภูมปิระเทศ และภูมอิากาศ พืน้ที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 

172 เมตร ตอนกลางเป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การทำนา มีหนองหารเป็นแอ่งนำ้ขนาดใหญ่  

มีเนื้อที่ประมาณ 77,016 ไร่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดย

เฉลี่ย 1,449.9 มลิลิเมตรต่อปี การคมนาคมเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 จัดตั้งที่อำเภอเมอืงสกลนคร เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด และอำเภอเขต

ปริมณฑล การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์ อำเภอที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอ

กุดบาก อำเภอใกล้ที่สุด 22 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอโคกศรสีุพรรณ อาชีพและสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจในเขตชุมชนเมืองอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสือ้ผา้   

ผลติภัณฑ์จากการเกษตรกรรม สำหรับชุมชน อำเภอรอบนอกมีอาชีพทำนา ทำไร่ มีระบบ 

ชลประทาน ขนาดย่อม สนับสนุน ส่งเสริมรายได้และสภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 

ปานกลาง 
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 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “สรา้งคุณภาพผูเ้รียน สู่สังคมยุคใหม่ที่ยั่งยืน” 

  พันธกิจ (Mission) 

   1. จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   2. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันโดย

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ 21 

   3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอือาชีพ 

   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับ

บริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

   5. ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับ

สิง่แวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs) 

   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

  เป้าประสงค์ (Goals) 

   1. ผู้เรยีนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

มีความรู้ มทีักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มสีุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 

มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อเป็นพลเมอืงและพลโลกที่ดี 

   2. ผู้เรยีนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ และมีคุณภาพ 

พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส และกลุ่มที่อยู่

ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

   3. ครู เป็นผู้เรยีนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นยำทาง

วิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
   4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และ

นวัตกรรม มีภาวะผูน้ำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผดิชอบ (Accountability) และการ

บริหารแบบร่วมมอื 



116 

   5. สถานศึกษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรยีนรู้ 

ร่วมมอืกับชุมชนภาคเอกชนและผูเ้กี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพืน้ที่จัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนเพื่อการเรยีนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรยีนนวัตกรรม 

   6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการเป็น

สำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

   7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดยกระจาย

อำนาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบ

ข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็น

ระบบใช้วจิัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 3. จุดเน้นและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ 

ของชาติ 

    1. ผู้เรยีนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

    2. ผู้เรยีนทุกคนมทีัศนคตทิี่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมอืงดขีองชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  

มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

    3. ผู้เรยีนทุกคนมคีวามรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด  

ความรุนแรง การคุกคามในชีวติและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย

พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

   นโยบายที่ 2 ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

    1. ผู้เรยีนทุกระดับให้มคีวามเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

    2. ผู้เรยีนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผูส้ร้างนวัตกรรม 
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    3. ผู้เรยีนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 

    2. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ

ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มคีวามยดืหยุ่นทางด้าน

ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง

พืน้ฐานการเรียนรูเ้พื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

    3. ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาให้มคีวามรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 

    4. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ

มีงานทำมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ 

    5. ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาให้มศีักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ

ตนเองให้มสีุขภาวะที่ด ีสามารถดำรงชีวติอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจติใจ 

    6. ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผูใ้หค้ำปรึกษา

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรอืผูอ้ำนวยการการเรียนรู้ 

    7. ครูมีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีนการสอน และเป็น

แบบอย่างดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

   นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

    1. สถานศกึษาจัดการศกึษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยนื (Global Goals for Sustainable Development) 

    2. สถานศกึษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ที่ร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

    3. สถานศกึษามีคุณภาพและมีมาตรฐานตามบริบทของพืน้ที่ 

    4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจรงิ โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมศิาสตร์สภาพ

ทางเศรษฐกิจ และที่ตัง้ของสถานศกึษา 
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    5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศกึษาอย่าง

เหมาะสมเพื่อให้สถานศกึษาบริหารงานจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    6. นำเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมอืให้

ผูเ้รียนได้มโีอกาสเข้าถึงบริการด้านการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    7. พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้าง

หลักประกันสิทธิการได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพของประชาชน 

   นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

    1. สถานศกึษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู ้การสร้าง

จติสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

    2. สถานศกึษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการ

เก็บข้อมูลดา้นความรู ้เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

    3. สถานศกึษามีการจัดทำนโยบายจัดซือ้จัดจา้งที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

    4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต 

ของผลิตภัณฑ์ การผลติและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่

ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

    5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)  

เพื่อให้มบีริบทที่เป็นแบบอยา่งเอื้อหรอืสนับสนุนการเรียนรูข้องนักเรียนและชุมชน 

    6. สถานศกึษาในสำนักงานเขตการศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 จาก 175 โรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมความรูแ้ละสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้

การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    7. สถานศกึษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 

จำนวน 175 โรงเรียน 

    8. มีสถานศกึษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ 

ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
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    9. สถานศกึษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มกีารทำนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 

    1. สถานศกึษาหรอืกลุ่มสถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร

และจัดการศกึษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  

ด้านการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทั่วไป 

    2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดต้องปรับเปลี่ยน

ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่

ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้

สถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

    4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้าน

การศกึษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศกึษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน 

    5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิทิัล 

(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียน 

การสอนอย่างเป็นระบบ 

 4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศกึษา 

  4.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและโรงเรยีน ดังตาราง 4 
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ตาราง  4   แสดงขอ้มูลจำนวนโรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน แยกเพศชาย-หญิง 

 จำแนกรายอำเภอ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 

ที ่
 

อำเภอ 
จำนวน

โรงเรียน 
ขนาดโรงเรยีน (แห่ง) จำนวนนักเรียน (คน) 

ใหญ่ กลาง เล็ก ชาย หญิง รวม 

1 เมืองสกลนคร 71 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 32 7,905 7,412 15,317 

2 กุสุมาลย์ 26 16 10 2,597 2,493 5,090 

3 โคกศรีสุพรรณ 18 10 8 1,413 1,309 2,722 

4 โพนนาแก้ว 20 15 5 1,996 1,835 3,831 

5 ภูพาน 16 13 3 1,755 1,631 3,386 

6 เต่างอย 10 8 2 1,103 1,062 2,165 

7 กุดบาก 14 10 4 1,493 1,434 2,927 

รวมทั้งสิ้น 175 3 108 64 18,262 17,176 35,438 

 

  4.2 ข้อมูลบุคลากร ดังตาราง 5 

 

ตาราง 5  แสดงขอ้มูลจำนวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศกึษาและบุคลากรอื่น  

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 

 

 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  

     1. ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 169 

     2. รองผูอ้ำนวยการโรงเรียน 23 

     3. ครู 1,595 

     4. ครูผู้ช่วย 336 

     5. บุลากร 38(2) 5 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

 

 จากตาราง 5 พบว่า จำนวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศกึษาและบุคลากร

อื่น สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 2,795 คน 

จำแนกเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำนวน 2,711 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 84 คน  

  สรุปได้ว่าจากบริบทสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 จะพบว่า เป้าประสงค์ที่หน่วยงานต้ังไว้จะให้ความสำคัญในการพัฒนาครู โดยครู

จะต้องเป็นผู้เรยีนรู้ มจีติวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะ

การจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายตอบสนองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 

และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและจุดเน้นและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

     6. ลูกจ้างประจำ 38 

     7. พนักงานราชการ 63 

     8. ลูกจ้าง (งบ สพฐ.) 347 

     9. ลูกจ้าง (งบโรงเรยีน) 118 

     10. ลูกจา้งอื่น ๆ  17 

รวม 2,711 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     1. ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการ/รองผูอ้ำนวยการเขต) 5 

     2. บุคลากรทางการศกึษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 19 

     3. บุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 

     4. ลูกจา้งประจำ 

41 

4 

     5. พนักงานราชการ 1 

     6. ลูกจ้างช่ัวคราว 

     7. อื่น ๆ 

14 

- 

รวม 84 

รวมทั้งสิ้น 2,795 
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กำหนดใหค้รูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผูใ้ห้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ 

การเรียนรูห้รือผู้อำนวยการการเรียนรู้ ครูมีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีน 

การสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจรยิธรรม กล่าวได้ว่าภาวะผูน้ำครู 

มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศกึษาใหม้ีคุณภาพ 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำครู 

   ขนิษฐา ชัยประโคน (2557, บทคัดย่อ) ได้วิจัย รูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำครูด้านพฤติกรรมเชิงบวกในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 11 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ภาวะผูน้ำครูด้านพฤติกรรมเชิงบวกในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนมี 5 พฤติกรรม 

ดังนี้ การจัดการเรียนรูท้ี่มุ่งเสริมสร้างวินัย มี 8 ตัวชีว้ัด 2) การสรา้งความสัมพันธ์เชิงบวก

ระหว่างครู มี 11 ตัวชี้วัด การเป็นแบบอย่างที่ดดี้านการพัฒนาวนิัยและการจัด

สภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาวินัย 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำด้านพฤติกรรมเชงิบวก

ในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนมอีงค์ประกอบสำคัญคือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนือ้หา 

และกระบวนการ 3) ผลการทดลองใชรู้ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำครูด้านพฤติกรรม 

เชงิบวกในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับผูน้ำครูด้าน

พฤติกรรมเชิงบวกในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังการทดลองใช้รูปแบบ 

   ศริิพร กุลสานต์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษารูปแบบภาวะผูน้ำครูในการ 

จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ผลการวิจัย 

พบว่า 1) องค์ประกอบของภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรียนรูใ้นโรงเรยีนขยายโอกาสทาง 

การศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 องค์ประกอบคือ การพัฒนาหลักสูตรและการใช้ 

หลักสูตรการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเป็นครูผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและการมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำครูในการจัดการ

เรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย

หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการพัฒนาและการวัดประเมินผล 3) ประสิทธิผล

ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
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การศกึษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน

ทดลองใช้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลสามารถพัฒนาภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงขึน้ได้ 

   ศรอีุษา กมลธรรมรักษ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียนประถมศกึษาโดยการใช้ภาวะผูน้ำครู : กรณีโรงเรียนบ้านดงชมพู 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ำครูในการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรยีนบ้านดงชมภู มี 5 องค์ประกอบ คอื 

1) การให้ความช่วยเหลอืและร่วมมอืกับครูคนอื่น 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  

3) การมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน 4) การได้รับการยอมรับและเชื่อถือจาก

เพื่อนครู และ 5) การพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ 

   วาสนา ปุริโส (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการพัฒนาภาวะผูน้ำครู 

ในโรงเรยีนน้ำตกห้วยพลู : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน  

ขาดการพัฒนาที่เป็นระบบในการใชภ้าวะผูน้ำในการปฏิบัติงาน สภาพปัญหา ภาวะผูน้ำครู

ในโรงเรยีนยังขาดอยู่ในระดับน้อย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดคุณภาพ 

ในภาพรวมของโรงเรียนความคาดหวังในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก 

2) ผลการพัฒนาภาวะผูน้ำครูมีดังนี ้2.1) โดยรวมอยู่ในระดับมากไปหาน้อย คอืมีส่วนใน

การพัฒนา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2.2) ระดับบุคคล ครูมคีวามสามารถในการพัฒนา

ตนเองและเพื่อน การเป็นแบบอย่างทางการสอนที่สนองความต้องการของนักเรียน  

2.3) ระดับกลุ่ม ครูมีความสามารถในการนำโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ไปปฏิบัติร่วมกัน

ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและผูต้ามเพื่อสนองนโยบายของสถานศึกษาในลักษณะสื่อสารสอง

ทางเป็นการให้อำนาจการเสริมพลังงานทำงาน 2.4) ระดับโรงเรียน ครูทุกคนมีการพัฒนา

ตนเองและเพื่อนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของครูตามความถนัดและความสนใจ  

จงึทำให้เกิดความร่วมมอื มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน มสี่วนร่วมในการพัฒนายอมรับและ

เปิดใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและ 2.5) ผลทีเ่กิดขึ้นต่อพฤติกรรมการเรียนรูข้อง

นักเรียน คอืครูใช้ภาวะผูน้ำในการเรียนรู้จากโครงการต่าง ๆ ที่สนองความตอ้งการของ

นักเรียน ทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ทางบวก 

   รินนา ราชชารี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครู

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า 1) ความคิดเห็น
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ของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครูและระดับภาวะผูน้ำครูโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ที่มตี่อปัจจัยส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำครูและระดับภาวะผูน้ำครูในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่ปฏิบัติ

หนา้ที่ในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครู

ในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน แต่ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นำครูโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำครูและระดับ

ภาวะผูน้ำครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำครูกับระดับภาวะผูน้ำครูในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปัจจัยด้าน

กระบวนการด้านเจตคติ ดา้นสิ่งแวดล้อมและด้านบุคลากร มีอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครู

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยภาพรวมอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางยกระดับภาวะผู้นำ

ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ใน 4 ด้าน คือ  

ด้านกระบวนการ ด้านเจตคติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร 

   ประภาดา คนคล่อง (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการพัฒนาภาวะผูน้ำครู

เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีโรงเรียนอนุบาลคำชะอี พบว่า 

1) องค์ประกอบของภาวะผู้นำครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอนุบาล 

คำชะอีมี 7 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้คอื 1.1) การมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 1.2) การ

พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน 1.3) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 1.4) การ

จัดการเรยีนรู้ตามสภาพจริง 1.5) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู ้1.6) การใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 1.7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2) ปัญหา

และความตอ้งการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผูน้ำครูเพื่อการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

ของโรงเรียนอนุบาลคำชะอีมีดังต่อไปนี ้2.1 ปัญหาประกอบด้วย 1) ครูขาดการพัฒนาให้ 

เท่าทันโลกและการเปลี่ยนแปลง 2) ครูขาดการประสานการทำงานร่วมกัน 3) ครูขาดการ 

จัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 4) ครูขาดการส่งเสริมทักษะการคิด 5) ครูขาดการวิจัยเพื่อ 
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แก้ปัญหาในชั้นเรียน 6) ครูไม่ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และ 7) ครูขาดการ 

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.2 ความต้องการจำเป็น เรยีงลำดับได้ดังนี้  

1) การมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 2) การพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน 3) การจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 4) การจัดการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิ 5) การใช้เทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 6) การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 7) การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลคำชะอี ดำเนินการ 7 โครงการ ดังต่อไปนี ้1) โครงการ

พัฒนาภาวะผูน้ำด้านการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 2) โครงการพัฒนาตนเอง

และเพื่อนร่วมงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม 3) โครงการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดประกอบด้วย 3 กิจกรรม 4) โครงการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจรงิ ประกอบด้วย  

2 กิจกรรม 5) โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรยีนรู้ ประกอบด้วย 2 

กิจกรรม 6) โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 2 กิจกรรม 

และ 7) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 4. ผลการ

พัฒนาภาวะผูน้ำครูเพื่อการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยีนอนุบาลคำชะอี 

พบว่าครูมภีาวะผูน้ำระดับบุคคล และระดับสายชัน้อยู่ในระดับมาก ผลการสะท้อนจาก

กลุ่มผู้ให้ขอ้มูล ปรากฏว่าครูมกีารเปลี่ยนแปลงตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ มีการ

ออกแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ ครูกระตุ้นและพัฒนาทักษะการคิดอย่างหลากหลาย 

วางแผนการเรียนรูแ้ละประเมินผลตามสภาพจริงครูใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการ

เรียนรู้ที่น่าสนใจครูมีพัฒนาการและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน

และแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ันเรยีนอย่างมขีั้นตอน 

   ปาริฉัตร คำเห็น (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ พบว่า 1) ภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2) ผูบ้ริหารและครูที่มเีพศต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไม่แตกต่างกัน 3) ผูบ้ริหารและครูที่มี

สถานภาพต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) ผูบ้ริหารและครูที่มคีวามคิดเห็น 

จำแนกตามประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำครูใน 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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5) ผูบ้ริหารและครูที่มขีนาดโรงเรียนต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 6) แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำครูในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มดีังนี้ 6.1) ด้านการเป็นบุคคลแห่งการ

เปลี่ยนแปลง ครูควรมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาความรู้ใหแ้ก่ตนเองและควรคำนึงถึง

เป้าหมายของการทำงานโดย ตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งควรใหค้วามสำคัญกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรอบรู้แล้วนำมาพัฒนาตนเองและเพื่อน

ร่วมงานได้ 6.2) ทางด้านการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง ครูควรมีการวางแผนการทำงาน

ควรศึกษารายละเอียดกฎเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติโดยไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึน้  

มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใหน้ำผลการ

ปฏิบัติงานที่ผ่านมานำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึน้ 6.3) ด้านการมุ่ง

พัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน ครูควรมีความเข้าใจในเรื่องที่สอนควรศกึษาหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองและเลือกสรรวิธีการต่าง ๆ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน 

   ปิยณัฐ วงศ์เครอืศร (2562, บทคัดย่อ) ได้ศกึษารูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัด

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11 พบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้ 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 66 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1.1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

เพื่อการพัฒนาทักษะผูเ้รียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 มี 9 ตัวบ่งชี ้1.2) การจัดการเรยีนรู้เพื่อสรา้ง

นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 มี 10 ตัวบ่งช้ี 1.3) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ มี 8 ตัวบ่งช้ี 

1.4) คุณธรรม จรยิธรรม ม ี9 ตัวบ่งช้ี 1.5) การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมอือาชีพ มี 8  

ตัวบ่งช้ี 1.6) การทำงานเป็นทีม มี 9 ตัวบ่งช้ี และ 1.7) ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล  

มี 13 ตัวบ่งชี ้2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรยีนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 2.1) หลักการ  

2.2) วัตถุประสงค์ 2.3) เนือ้หา 2.4) กระบวนการ 2.5) สื่อการเรียนรู้ และ 2.6) การวัด

และประเมินผล 3) ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้ 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 พบว่า 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรยีนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 มีความเหมาะสมโดยรวมมากที่สุด และ

ครูที่เข้ารับการพัฒนามีภาวะผูน้ำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขึ้นหลัง

การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 45.80 

  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   หทัยชนก ปัญญา (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู

ผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยภาพรวมแล้ว แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ

ครูผูส้อน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและ

ครูผูส้อน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา จำแนกตามอำเภอที่มโีรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาที่ควรพัฒนา คอื มีทั้งหมด 8 ด้าน คือ การพัฒนา

หรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การส่งเสริมความรู้

ด้านวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การมสี่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน

วิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

2) การเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการ

ของครูในโรงเรยีน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง เพศ และขนาดของโรงเรียน 
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ปรากฏผลดังนี้ 2.1) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 2.2) การมสี่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียน จำแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน 2.3) การมสี่วนร่วมของครู 

ในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนจำแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) การมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 

กับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 4) การวิจัยครั้งนีไ้ด้นำเสนอแนวทางการยกระดับประสิทธิผลงานวิชาการ  

ของโรงเรียนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผนงาน

ด้านวิชาการ ดา้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ดา้นการพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศกึษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา ด้านการนเิทศ

การศกึษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า 1) ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการนเิทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูร้ับการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูร้ับการนเิทศ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 3) ประสิทธิภาพของกระบวนการการนเิทศภายในจำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่งโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยภาพรวมมคีวาม

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

การนเิทศภายในและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนจำแนกตาม 

ประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการการนเิทศภายใน โดยรวมมี 
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 6) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศภายในนำเสนอ

เพื่อการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ขัน้ปฏิบัติตามแผนการนเิทศ 2) ขัน้ประเมินผลการ

นิเทศ 3) ขั้นปรับปรุงแก้ไขวิธีการนเิทศ และแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ดา้นการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับ

การให้ความเห็นการพัฒนาท้องถิ่น 2) ดา้นการวางแผนงานด้านวิชาการ 3) ด้านการนเิทศ

การศกึษา 4) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 5) ด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 6) ดา้นการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษา 7) ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

   พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามวุฒกิารศกึษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกันและจำแนกตาม

ประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 มีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .423) 4) ภาวะผู้นำทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คือ ภาวะผู้นำวิชาการด้านการ

กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการเรยีนรู้และภาวะผูน้ำวิชาการด้านการสร้าง
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บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหางงานวิชาการใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผูน้ำวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพครู มีอำนาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) การวิจัย

ครั้งนีผู้ว้ิจัยได้เสนอแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

สกลนคร เขต 3 ใน 3 ด้าน คือ ภาวะผู้นำวิชาการด้านการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

พันธกิจการเรยีนรู ้ภาวะผู้นำวิชาการด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ภาวะผูน้ำ

วิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพครู 

   สรายุทธ สิมมาจันทร์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า 1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนโดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน  

ในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 4) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผล

การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 5) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวม มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 6) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย  



131 

 
 

ด้านการพัฒนาครู ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการหลักสูตรและการสอน  

และการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการของโรงเรียน ร้อยละ 41.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

±.23991 7) ภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ควรจะมีการเข้าร่วม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานจากโรงเรียน

ที่ประสบความสำเร็จทางการบริหารการศกึษา 2) ดา้นการจัดการหลักสูตรและการสอน 

ควรจะปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชน 3) ดา้นการพัฒนาครู

ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนใหค้รูผูส้อน ทำวจิัยเพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน และ 4) ด้านการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ควรจะจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้มคีวามหลากหลาย ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 
 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Katzenmeyer and Moller (2001, Abstract) ได้ศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อการ

แสดงบทบาทของครูที่จะสะท้อนถึงความมีภาวะผู้นำของครูซึ่งสอดคล้องไปกับการทำงาน

ตามปกติในโรงเรียน พบว่า ประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี ้1) ทักษะการสอนแบบมอื

อาชีพ 2) บุคลิกภาพทีเหมาะสมกับการเป็นครู 3) มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ 4) มี

ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองใหเ้กิดการเรยีนรู้ 5) ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการเป็นครู

ผูน้ำ 6) การยอมรับและเชื่อถือจากเพื่อนครูจากการปฏิบัติการสอนตามปกติ 

  Suranna and Moss (2002, Abstract) การวิจัยค้นคว้าภาวะผูน้ำของครู 

ในการเรียนการสอนวิชาชีพครู พบว่า ครูมีภาวะผูน้ำมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 1) เป็นผู้สอนที่

ดีในห้องเรียน 2) เป็นผู้นำทางชีวิตให้กับเพื่อนครู 3) เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร 4) รับบทบาท

เป็นตัวแทนขององค์กรทั้งในโรงเรียนหรอืสมาคมท้องถิ่น 5) ทำงานร่วมกับครูคนอื่น ๆ 

และผูบ้ริหารด้วย 

  Fisher (2007, p. 270) ได้ทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเรื่อง

ภาวะผูน้ำครูและการเปลี่ยนแปลงองค์กรในโรงเรียนเกรด 12 พบว่า ภาวะผูน้ำครูสามารถ

สร้างได้ และเมื่อเกิดภาวะผู้นำครูแลว้ ทำให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่ด ี

โดยปราศจากการควบคุมของผู้บริหาร 
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  Sanocki’s (2013, Abstract) ได้ศึกษาความเข้าใจเรื่องกระบวนการเปลี่ยนครู

เป็นผู้นำครูและภาวะผูน้ำครูจะกระจายไปยังครูทุกตำแหน่งในโรงเรยีน โดยได้ศึกษาที่ 

รัฐมิดเวสต์และรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผูน้ำครู 8 คนแบบเผชิญหน้าและใหค้รู 

ตอบแบบสอบถามผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างนีม้ีคุณลักษณะเป็นผู้นำครู

จากการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาศึกษา 3 เดือน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอ้างองิทฤษฎี 

ภาวะผูน้ำเบือ้งตน้ ผลการศึกษาพบว่าผู้นำครูเป็นครูในหอ้งเรียนและเป็นคนที่เน้นนักเรียน

เป็นหลักผูน้ำครูจะพิจารณาบทบาทของตนเองอยู่เสมอ ผู้นำครูไม่กลัว ผูน้ำครูยึดความ

เสมอภาคระบบอาวุโส รับผิดชอบการกระทำของตนเองปละหน่วยงาน ผูน้ำครูสร้าง  

ธำรงไว้ ปฏิบัติหน้าที่และสื่อสารในชุมชนแห่งการเรียนรู้ และครูผู้นำมีส่วนร่วมกับผูอ้ื่น 

ในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 

  Al Hosani (2015, Abstract) ได้ศึกษาการใชห้ลักการภาวะผูน้ำทาง 

การศกึษากับความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการสอนของครูในโรงเรียนของเขตการศึกษา 

ชาร์จา และการปฏิบัติงานของครูใหญ่และศกึษาการสอนของครูโดยใช้แบบสอบถาม 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูใน 24 โรงเรียน จำนวน 380 คน เป็นเพศชาย 111 คน และ 

เพศหญิง 269 คน ผลการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ใช้หลักภาวะภาวะทางการสอนมากกว่าครู 

เช่น เอาใจใส่ต่อกรอบแนวคิดที่เป็นเป้าหมายของโรงเรียน กระตุ้นใหจ้ัดการเรียนการสอน

โดยอำนวยความสะดวกให้ประเมินผลการเรียนมากกว่ารักษาภาพลักษณ์ จัดการเรียนการ 

สอนเต็มเวลา และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอือ้ต่อการสอนของครู ทางดา้นการสอน 

ของครูพบว่า ครูมกีารจัดการเรียนการสอนนักเรียนเป็นกลุ่ม บอกจุดประสงค์ของการ 

เรียนรู้ ตรวจสมุดการบ้านนักเรียนมากขึน้ มอบหมายใหน้ักเรียนเขียนเรียงความเพื่อแสดง 

ความคิดสร้างสรรค์ จัดการเรียนการสอนแบบโครงการและจัดโต้วาทีในหอ้งเรียน 

นอกจากนี้ผลการศกึษายังพบว่า เมื่อครูใหญ่ใหค้วามเอาใจใส่การปฏิบัติงานด้วยศักยภาพ 

ภาวะผูน้ำ ครูก็ใหค้วามสนใจมากขึ้นต่อการจัดการเรยีนการสอน ทำให้ผลการเรียน 

ของนักเรียนดีขึน้ 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ครูเป็นบุคคลที่มี

บทบาทสำคัญและมีส่วนรับผดิชอบต่อการจัดการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ ครูจะต้องเป็นผู้เรยีนรู้ กล้าคิดกล้าทำ สร้างนวัตกรรม 

ทำงานเพื่อความเติบโตและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และมีการตัง้ข้อสงสัยและมีการสะท้อน

ผล สนับสนุนเพื่อครูให้ได้พัฒนาความเป็นผู้นำและพัฒนาความสามารถที่สำคัญครู
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จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในการบริหารงานวิชาการ แล้วมีการแสดงออกในการ

ปฏิบัติแต่ละวัน มคีวามมุ่งมั่นความเป็นเลิศทางวิชาการและการเตรยีมนักเรียนเพื่อนาคต

การเป็นผู้นำด้านการสอนเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าในแต่ละวันนักเรียนสามารถ

ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งการจะทำเช่นนัน้ได้ ผูน้ำทางการเรียนการ

สอน จะต้องทำหน้าที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการ

สอนของนักเรียน มีส่วนร่วมพัฒนาเป็นการทำให้ทุกคนมทีัศนคตทิี่ดีต่อการทำงานและ 

ต่อองค์การ การมีส่วนร่วมส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจสูง ความรูแ้ละประสบการณ์ของสมาชิก

จะถูกใช้ในการทำงานและการตัดสินใจ สมาชิกของกลุ่มจะมีความตั้งใจในการกระทำให้

บรรลุเป้าหมายได้โดยผ่านการมสี่วนร่วม และการมภีาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้

สมาชิกเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหา มีคดิริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และปรับปรุงความรู้และทักษะที่ตนมีอยู่ให้

ทันสมัยก้าวหน้าอยู่เสนอ ดังนัน้ เมื่อครูแสดงออกถึงการมภีาวะผู้นำที่ดีย่อมส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ จงึทำให้ผูว้ิจัยต้องการที่จะศกึษาภาวะผู้นำครู 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เพื่อนำผลการศกึษาค้นคว้าไปใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผนปรับปรุง พัฒนาภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 และผูท้ี่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัย 

ได้กำหนดแนวทางการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วย 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

   1. เครื่องมือที่ใช้ 

   2. ผู้เช่ียวชาญ 

   3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
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ตอนที่ 1  การศึกษาภาวะผู้นำครท่ีูส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน   

วชิาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 

 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

ในปีการศกึษา 2564 จำนวน 175 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 2,450 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษา จำนวน 182 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,268 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ในปีการศกึษา 2564 

ผูว้ิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 

2556, หน้า 43) จำนวน 331 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขัน้ต่ำ สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัย 

ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 337 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 73 คน  

และครูผูส้อน จำนวน 264 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) ดังนี้ 

   1.2.1 ผูว้ิจัยใชป้ระชากรจากโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกำหนดให้ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) ได้แก่  

ขนาดเล็ก 64 โรงเรียน ขนาดกลาง 108 โรงเรียน และโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

3 โรงเรียน 

   1.2.2 สุ่มโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 

ร้อยละ 40 ของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางแต่ละอำเภอ เนื่องดว้ยโรงเรียน 

ที่มขีนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีน้อย ผูว้ิจัยจงึเลือกโรงเรียนทุกโรงเรยีน จำนวน 3 โรงเรียน  

และใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลากตามรายชื่อโรงเรียน

จำแนกตามขนาดแบบใส่คืนได้โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 โรงเรียนแบ่งตามขนาด 

ดังนี้ 
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    ขนาดเล็ก     26  โรงเรยีน 

    ขนาดกลาง    44   โรงเรียน 

    ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 3    โรงเรียน 

   1.2.3 กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศกึษาเจาะจงผู้บริหารสถานศกึษา 

ที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตามข้อ 1.2.2 ได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษา 

รวม 73 คน 

   1.2.4 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนแต่ละขนาดแตกต่างกันไม่มาก

จนเกินไป ผู้วจิัยจึงกำหนดครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามข้อ 1.2.2  

เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มแบบง่ายโดยวิธีการจับสลากแบบใส่คืนจะได้ครูผู้สอนโรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนละ 2 คน ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนละ 4 คน ส่วนโรงเรยีน

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ กำหนดครูผูส้อนโรงเรียนละ 12 คน ได้กลุ่มตัวอย่างของครูผูส้อน  

จำนวน 264 คน ดังนี้ 

    ขนาดเล็ก     52  คน 

    ขนาดกลาง    176 คน 

    ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 36  คน 

     ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศกึษา 73 คน  

และครูผูส้อน 264 คน  

   1.2.5 เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลผู้วจิัยจงึกำหนดแยกโรงเรยีนในแต่ละ

ขนาด โดยใช้เกณฑ์การกำหนดจำนวนโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่มรอ้ยละ 40 แต่เนื่องจาก

มีการปัดเศษจงึได้โรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่มแยกตามตามขนาดของโรงเรียน 

ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 6 - 9 
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ตาราง 6 แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
สถ

าน
ศกึ

ษา
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
สถ

าน
ศกึ

ษา
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ขนาดเล็ก 64 486 550 26 52 78 

ขนาดกลาง 108 1,532 1,640 44 176 220 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 10 250 260 3 36 39 

รวมทั้งสิน้ 182 2,268 2,450 73 264 337 

 

ตาราง  7  แสดงรายละเอียดของสถานศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็นโรงเรียน 

 ขนาดเล็ก 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

ปร
ะช

าก
ร 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

กล
ุ่มต

ัวอ
ย่า

ง 

1 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 7 8 1 2 3 

2 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1 8 9 1 2 3 

3 ดอนเชยีงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 1 8 9 1 2 3 

4 ชุมชนเชยีงเครือราษฎร์รังสรรค์ 1 9 10 1 2 3 

5 บ้านดอนเชยีงคูณ 1 5 6 1 2 3 

6 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวทิย์ 1 6 7 1 2 3 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

ปร
ะช

าก
ร 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

กล
ุ่มต

ัวอ
ย่า

ง 

7 บ้านกุดแข้ 1 7 8 1 2 3 

8 บ้านนาแก 1 8 9 1 2 3 

9 บ้านดงขวาง 1 8 9 1 2 3 

10 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 5 6 1 2 3 

11 บ้านนากับแก้ 1 3 4 1 2 3 

12 บ้านพะโค 1 7 8 1 2 3 

13 นาอ้อยคำสะอาด 1 7 8 1 2 3 

14 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 1 12 13 1 2 3 

15 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1 10 11 1 2 3 

16 บ้านอุ่มจาน 1 13 14 1 2 3 

17 แก้งคำประชาสามัคคี 1 8 9 1 2 3 

18 บ้านด่านม่วงคำ 1 6 7 1 2 3 

19 บ้านนาสีนวล 1 12 13 1 2 3 

20 บ้านหนองแขโ้นนมาลา 1 11 12 1 2 3 

21 โพนบกผดุงศาสตร์ 1 6 7 1 2 3 

22 บ้านวังปลาเซือม 1 7 8 1 2 3 

23 บ้านใหม่พัฒนา 1 11 12 1 2 3 

24 บ้านกวนบุ่น 1 6 7 1 2 3 

25 บ้านค้อนอ้ย 1 10 11 1 2 3 

26 บ้านเชงิดอย 1 6 7 1 2 3 

รวม 26 206 232 26 52 78 
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ตาราง  8  แสดงรายละเอียดของสถานศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็นโรงเรียน 

 ขนาดกลาง 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

ปร
ะช

าก
ร 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

กล
ุ่มต

ัวอ
ย่า

ง 

1 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1 15 16 1 4 5 

2 ศรบีุญเรอืงวิทยาคาร 1 22 23 1 4 5 

3 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1 24 25 1 4 5 

4 นายอวัฒนา 1 16 17 1 4 5 

5 ทุ่งมนพิทยาคาร 1 16 17 1 4 5 

6 บ้านหนองมะเกลือ 1 18 19 1 4 5 

7 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 1 18 19 1 4 5 

8 บ้านหนองไผ่ 1 19 20 1 4 5 

9 สกลนคร (วันครู2501) 1 14 15 1 4 5 

10 บ้านกกส้มโฮง 1 12 13 1 4 5 

11 ชุมชนโนนหอมไผ่ลอ้ม 1 15 16 1 4 5 

12 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศลิป์ 1 20 21 1 4 5 

13 บ้านนาคำวิทยาคาร 1 17 18 1 4 5 

14 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์)  1 22 23 1 4 5 

15 ท่าแร่วทิยา 1 27 28 1 4 5 

16 ชุมชนนิรมัย 1 15 16 1 4 5 

17 นาเพียงสว่างวิทยานุกุล 1 33 34 1 4 5 

18 บ้านม่วงวทิยา 1 19 20 1 4 5 

19 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 1 14 15 1 4 5 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

ปร
ะช

าก
ร 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

กล
ุ่มต

ัวอ
ย่า

ง 

20 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1 21 22 1 4 5 

21 บ้านงิ้วศริิราษฎร์บำรุง 1 14 15 1 4 5 

22 บ้านหนองกอมป่าขาว 1 11 12 1 4 5 

23 บ้านแมดนาท่ม 1 24 25 1 4 5 

24 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 2 31 33 1 4 5 

25 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 1 12 13 1 4 5 

26 บ้านหว้ยยาง 1 18 19 1 4 5 

27 บ้านโนนกุง 1 22 23 1 4 5 

28 นาแก้วพิทยาคม 1 19 20 1 4 5 

29 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1 14 15 1 4 5 

30 อนุบาลโพนนาแก้ว 1 16 17 1 4 5 

31 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 1 21 22 1 4 5 

32 บ้านนาจาน 1 16 17 1 4 5 

33 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 1 20 21 1 4 5 

34 อนุบาลภูพาน 1 22 23 1 4 5 

35 เขื่อนนำ้พุง 1 21 22 1 4 5 

36 ชุมชนบ้านสร้างคอ้ 1 19 20 1 4 5 

37 บ้านหลุบเลา 1 15 16 1 4 5 

38 บ้านจันทร์เพ็ญ 1 15 16 1 4 5 

39 อนุบาลเต่างอย 1 28 29 1 4 5 

40 บ้านดงหลวง 1 19 20 1 4 5 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

ปร
ะช

าก
ร 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

 ร
วม

กล
ุ่มต

ัวอ
ย่า

ง 

41 กุดบากราษฎร์บำรุง 2 25 27 1 4 5 

42 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1 21 22 1 4 5 

43 บ้านค้อใหญ่ 1 17 18 1 4 5 

44 บ้านนาขาม 1 13 14 1 4 5 

รวม 46 830 876 44 176 220 

 

ตาราง  9  แสดงรายละเอียดของสถานศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็นโรงเรียน 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
นศ

กึษ
า 

 ค
รูผ

ูส้อ
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 ร
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ูบ้ร

ิหา
รส

ถา
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กึษ
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กล
ุ่มต

ัวอ
ย่า

ง 

1 อนุบาลสกลนคร 4 89 93 1 12 13 

2 เชงิชุมราษฎร์นุกูล 4 105 110 1 12 13 

3 เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 2 46 48 1 12 13 

รวม 10 240 251 3 36 39 

 ที่มา : สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, (2564) 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

   ลักษณะของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำครู 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

    ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) ม ี5 ระดับ ของลเิคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scale) กำหนดเกณฑ์วัดระดับ ดังนี้ 

     5 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

     4 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับมาก 

     3 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับปานกลาง 

     2 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อย 

     1 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เป็นแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ของลเิคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scale) 

กำหนดเกณฑ์วัดระดับ ดังนี้   

     5 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ 

มากที่สุด 

     4 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 

     3 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

     2 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อย 

     1 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ 

น้อยที่สุด 
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  2.2 การสรา้งและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

   ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมอืและหาคุณภาพของเครื่องมอื

ตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

    2.2.1 ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสอื เอกสารงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำครู ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ และสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนครเขต 1 เพื่อหาแนวทางในการนำเนือ้หามาสร้าง

แบบสอบถาม 

      2.2.2 ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีและเครื่องมอืที่ใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการกำหนดหรือออกแบบเครื่องมอืที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจากหนังสือ ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    2.2.3 สร้างแบบสอบถาม “ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1” และนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณา

ตรวจสอบความสอดคล้องและครอบคลุมกรอบแนวคิด นยิามศัพท์เฉพาะ ความเหมาะสม

ของภาษาข้อความ เมื่อที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้วได้นำไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) ความสอดคล้อง

ระหว่างขอ้คำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Congruence) เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม จำนวน 5 คน ตามเกณฑ์การพิจารณาเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดังต่อไปนี ้   

     2.2.3.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า 10 ปี มีตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ ได้แก่ 

      1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  

คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

      2) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.2.3.2 ผูบ้ริหารการศกึษาในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอกทางการบริหาร



145 

การศกึษา ได้แก่ ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1   

     2.2.3.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหาร

การศกึษา มีประสบการณ์ทำงานไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ได้แก่ นางสุคนธ์ จีนคำ ผูอ้ำนวยการ

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

     2.2.3.4 ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มปีระสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี สำเร็จ

การศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหารการศกึษา มีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่า 

ครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นายไมตรี เภาโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองปลาน้อย 

(สุทธะเรืองศลิป์) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    2.2.4 เกณฑ์การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่า IOC  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 70) ดังนี้ 

     ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับเนือ้หาและความมุ่งหมาย 

การวิจัย ให้  +1  คะแนน 

     ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับเนือ้หาและความมุ่งหมาย 

การวิจัย ให้  0  คะแนน 

     ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับเนือ้หาและความมุ่งหมาย 

การวิจัย ให้  -1  คะแนน 

      ซึ่งผูว้ิจัยสามารถสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ

แบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 

    2.2.5 นำผลการวิเคราะห์ข้อคำถามจากความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

มาปรับปรุงแบบสอบถามและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบในการ

ดำเนนิการขั้นต่อไป 

    2.2.6 ทำหนังสือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ วันที่ 5 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่ใบรับรอง 126/2564 

ออกโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนาม 

 



146 

โดย นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    2.2.7 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงและที่

อาจารย์ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำนวน 50 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   

    2.2.8 นำผลการทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ (r) โดยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total 

Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product – Moment Coefficient of Correlation) ประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ำครู มคี่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง .330 - .742 ด้านประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มคี่า

อำนาจจำแนกระหว่าง .245 - .821 

    2.2.9 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  

ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha–Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 177) ประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ำครู มีค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ .977 ด้านประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ .977 

    2.2.10 ปรับปรุงแก้ไขตามผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ (Try Out)  

แล้วพิมพ์แบบสอบถามฉบับจรงิเพื่อนำไปเก็บข้อมูลต่อไป 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 

   3.1 ขอหนังสอืรับรองการทำวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากสำนักงานบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปยังผูบ้ริหารสถานศกึษา

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล 

  3.2 ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 337 ฉบับ ถึงผูบ้ริหาร 

สถานศกึษาและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์พร้อมแนบซองเปล่าตดิ

แสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผูว้ิจัยเพื่อส่งแบบสอบถามกลับ 

  3.3 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
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   3.4 กรณีผูต้อบแบบสอบถามไม่ครบ ผู้วจิัยต้องติดตามแบบสอบถาม 

เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับคืนมาให้ครบ 

  3.5 เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาครบ แล้วจงึนำเข้าไปปรึกษา 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนำไปจัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  4.1 การจัดกระทำข้อมูล 

   4.1.1 นำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบ 

ความสมบูรณ์ 

   4.1.2 นำแบบสอบถามที่เรียบร้อยสมบูรณ์มาบันทึกลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   วิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูปตามลำดับ ดังนี้ 

    4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล

สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และหาค่า 

ร้อยละ (Percentage) 

    4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อมูล

เกี่ยวกับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

โดยรวม รายด้านและรายข้อ การวิเคราะห์ใชค้่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยดำเนนิการ ดังนี้ 

     4.2.1.1 นำแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจสอบและใหค้ะแนน 

เพื่อพิจารณา ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อ ดังนี ้ 

      5 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

      4 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับมาก    

      3 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับปานกลาง 

      2 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อย 

      1 หมายถึง ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

     4.2.1.2 นำคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย 

( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. : Standard Deviation) และใช้เกณฑ์การแปล

ความหมายค่าเฉลี่ย ( X ) ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 103) 
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      4.51 – 5.00 หมายความว่า ภาวะผู้นำครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

      3.51 – 4.50 หมายความว่า ภาวะผู้นำครู อยู่ในระดับมาก 

      2.51 – 3.50 หมายความว่า ภาวะผู้นำครู อยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51 – 2.50 หมายความว่า ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อย 

      1.00 – 1.50 หมายความว่า ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    4.2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม รายด้านและรายข้อ การวิเคราะห์ใชค้่าเฉลี่ย ( X ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยดำเนนิการดังนี้ 

     4.2.3.1 นำแบบสอบถามตอนที่ 3 มาตรวจสอบและให้คะแนน 

เพื่อพิจารณา ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อ ดังนี้  

      5 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด   

      4 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ

มาก         

      3 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ

ปานกลาง  

      2 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ

น้อย         

      1 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ

น้อยที่สุด   

     4.2.3.2 นำคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย 

( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. : Standard Deviation) และใช้เกณฑ์การแปล

ความหมายค่าเฉลี่ย ( X ) ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 103) 

      4.51 – 5.00 หมายความว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน  

วิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 

      3.51 – 4.50 หมายความว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการอยู่ในระดับมาก 
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      2.51 – 3.50 หมายความว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51 – 2.50 หมายความว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการอยู่ในระดับน้อย 

      1.00 – 1.50 หมายความว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    4.2.4 การวิเคราะห์ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person’s Product 

Correlation) แล้วนำค่าที่คำนวณได้มาทำการแปลผลในรูปความสัมพันธ์ โดยเกณฑ์ 

การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กำหนดเกณฑ์การแปลผล  

5 ระดับ (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2552, หนา้ 314) ดังนี้ 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.90 ขึน้ไป หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับสูงมาก 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 – 0.89 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับสูง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 – 0.69 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับปานกลาง  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำกว่า 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับต่ำ  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 หมายถึง ไม่มคีวามสัมพันธ์ 

เชงิเส้นตรง 

    4.2.5 วิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่   

   5.1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 

   5.1.2 ร้อยละ (Percentage)   

        5.1.3 ค่าเฉลี่ย ( X ) 

   5.1.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพของเครื่องมอื 

   5.2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC)  

   5.2.2 หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยวิธีการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation)  

โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีของ (Pearson Product – Monernt 

Coefficient of Correlation)  

   5.2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)   

  5.3 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  

   5.3.1 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 “ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   5.3.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   5.3.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 “เปรียบเทียบภาวะผูน้ำครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน” จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง สถิตทิี่ใช้ คือ สถิติที่ชนิดตัวแปรอิสระต่อกัน (t-test ชนิด Independent Samples) 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในตำแหน่ง สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรอื F-test) 
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   5.3.4 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 “เปรียบเทียบประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

มีความแตกต่างกัน” จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ สถิติที่ชนิด

ตัวแปรอิสระต่อกัน (t-test ชนิด Independent Samples) จำแนกตามขนาดของโรงเรียน

และประสบการณ์ในตำแหน่ง สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA หรอื F-test) 

   5.3.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 “ภาวะผู้นำครูกับประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีความความสัมพันธ์กันในทางบวก” สถิติที่ใช้ ได้แก่ สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) 

   5.3.6 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 “ภาวะผู้นำครูอย่างนอ้ย 1 ด้าน  

มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน” สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน  

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ตอนที่ 2  แนวทางยกระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 

 ผูว้ิจัยได้หาแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยดำเนินการดังนี้ 

  1. เคร่ืองมือที่ใช้ 

   ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  

Interview) โดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำครู ด้านที่มี

อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สร้างแบบสัมภาษณ์หา

แนวทางยกระดับภาวะผู้นำครู 
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  2. ผู้เชี่ยวชาญ 

   ผูว้ิจัยสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง

ยกระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ตามเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

    2.1 อาจารย์สอนในสาขาวิชาการบริหารการศกึษาสถาบันอุดมศกึษา 

จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 

     2.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี 

คณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    2.2 ผูบ้ริหารการศกึษาและบุคลากรทางการศกึษาในสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย  

     2.2.1 ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

     2.2.2 ดร.สมพร หลิมเจรญิ ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    2.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนนคร เขต 1 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

     2.3.1 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้าน

นาแก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     2.3.2 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     2.3.3 นางสุคนธ์ จีนคำ ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    2.4 ครูผูส้อนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
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     2.4.1 นายทักษิณ พลหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน 

ค้อนอ้ย สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

     2.4.2 นายไมตรี เภาโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองปลา

น้อย (สุทธะเรืองศลิป์) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     2.4.3 ดร.จิระพร ราชสิงโห ครูชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัย

นำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี ้

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ 

กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  n   แทน  กลุ่มตัวอย่าง 

  x̅   แทน  คะแนนเฉลี่ย  

  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t   แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง (t-test) 

  F   แทน  ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาแบบ (F-test) 

  df   แทน  ค่าระดับช้ันแห่งความอสิระ 

  SS  แทน  ผลรวมของกำลังสองของค่าเบี่ยงเบน (sum of square)  

  MS  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (mean square) 

   *   แทน  มรีะดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน  มรีะดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  X   แทน ภาวะผู้นำครู 

  X1   แทน  การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

  X2  แทน  การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 
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  X3   แทน  การมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

  X4   แทน  การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

  Y  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ   

  Y1   แทน  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

  Y2  แทน  การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

  Y3   แทน  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  Y4   แทน  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

  Y5   แทน  การวัดผล ประเมนิผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

  Y6   แทน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

  Y7   แทน  การนเิทศการศกึษา 

  R   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบเพียร์สัน 

  R2   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

  a  แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  B   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน

 มาตรฐาน 

  S.E.b  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

       ของตัวแปรพยากรณ์ 

   S.E.est  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

  Y′   แทน  ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

      ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

      สกลนคร เขต 1 ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Z′   แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด   

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

      ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้เสนอขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 วิเคราะหข์้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.)  

  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test 

ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่งที่

แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test ชนิด One-Way 

ANOVA)  

  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่าง

กัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดของโรงเรยีน 

และประสบการณ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(F-test ชนิด One Way ANOVA)  

  ตอนที่ 6 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation) 

  ตอนที่ 7 การสร้างสมการหาค่าอำนาจพยากรณ์ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

  ตอนที่ 8 แนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1   

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตาราง 10 แสดงจำนวนและข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  
 

 

ที ่
 

รายการ 
กลุ่มตัวอย่าง 

n (337 คน) ร้อยละ 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง   

    1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 73 21.7 

    1.2 ครูผูส้อน 264 78.3 

 รวม 337 100.0 

2 ขนาดของโรงเรียน   

    2.1 ขนาดเล็ก 78 23.1 

    2.2 ขนาดกลาง 220 65.3 

    2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 39 11.6 

 รวม 337 100.0 

3 ประสบการณ์ในตำแหน่ง     

    3.1 น้อยกว่า 10 ปี 130 38.6 

    3.2 ระหว่าง 10 – 20 ปี 139 41.2 

    3.3 มากกว่า 20 ปี 68 20.2 

 รวม 337 100.0 
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 จากตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 73 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 21.7 และครูผูส้อน จำนวน 264 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.3 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง 

จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

จำนวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.6 มีประสบการณ์ในตำแหน่ง น้อยกว่า 10 ปี จำนวน  

130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.6 ประสบการณ์ในตำแหน่ง ระหว่าง 10 – 20 ปี จำนวน  

139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.2 และประสบการณ์ในตำแหน่ง มากกว่า 20 ปี จำนวน 68 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 20.2 

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

การแปลความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ดังตาราง 11 - 15 
 

ตาราง 11 ระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

             ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนโดยรวมและรายด้าน 
 

 

ด้านที่ 
 

ภาวะผูน้ำครู (x) 
 

x̅ 

 

S.D. 
การแปล

ความหมาย 

ลำดับ

ที่ 

1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) 4.31 0.45 มาก 1 

2 การเป็นผู้นำการจัดการเรยีนการสอน (x2) 4.26 0.46 มาก 3 

3 การมสี่วนร่วมในการพัฒนา (x3) 4.29 0.50 มาก 2 

4 การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) 4.25 0.53 มาก 4 

 รวม 4.28 0.44 มาก  

 

 จากตาราง 11 ระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.28) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

(x1) (x̅ = 4.31) ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนา (x3) (x̅ = 4.29) การเป็นผู้นำการจัดการ
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เรียนการสอน (x2) (x̅ = 4.26) และการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) (x̅ = 4.25) 

ตามลำดับ 

 

ตาราง 12 ระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

 เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการพัฒนา

 ตนเองและเพื่อนครู (X1) โดยรวมและรายข้อ 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (X1) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. การศกึษาค้นคว้าหาความรู ้มุ่งมั่นและ

แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดว้ยวิธีการ 

ที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/

สัมมนา การศกึษาดูงาน การค้นคว้า 

ด้วยตนเอง 

4.36 0.56 มาก 4 

2. การรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู ้ 

จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงใหท้ันสมัย 
4.19 0.58 มาก 7 

3. การสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม  

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กร  

และการพัฒนาวิชาชีพ 

4.30 0.57 มาก 5 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู  

เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
4.43 0.58 มาก 2 

5. การให้คำปรึกษา แนะนำ นเิทศ และ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

แก่เพื่อนครู 

4.29 0.54 มาก 6 

6. การขยายผลโดยสร้างเครอืข่ายการเรียนรู้

กับเพื่อนครู บุคลากรทางการศกึษาและ

บุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ 

4.09 0.62 มาก 8 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (X1) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

7. การสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิด

การเรียนรู ้มคีวามคิดสร้างสรรค์ในการ

จัดการเรยีนรู้ และการพัฒนาผูเ้รียน 

4.39 0.58 มาก 3 

8. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้

ร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกัน 

และกัน 

4.44 0.60 มาก 1 

รวม 4.31 0.45 มาก  

 

 จากตาราง 12 พบว่า ระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.31) เมื่อพจิารณาราย

ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ

แรก ได้แก่ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน (X̅ = 4.44) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

(X̅ = 4.43) และการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 

ในการจัดการเรียนรู ้และการพัฒนาผูเ้รียน (X̅ = 4.39) ตามลำดับ 
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ตาราง 13 ระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

 เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการเป็น

 ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (X2) โดยรวมและรายข้อ 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (X2) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 

ลำดับ

ที ่
X̅ S.D. 

1. มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้

และเป็นแบบอย่างที่ดี 
4.12 0.65 มาก 8 

2. การใชเ้ทคนิคการสอนที่หลากหลายและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมทีักษะการ

สอนแบบมอือาชีพ 

4.13 0.61 มาก 7 

3. การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน 

อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
4.33 0.56 มาก 3 

4. การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และสรุปองค์

ความรูด้้วยตนเอง 
4.30 0.60 มาก 5 

5. การจัดใหม้ีสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่

ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้นักเรียนแสวงหา

ความรูจ้ากสื่อและแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ ด้วยตนเอง 

4.34 0.61 มาก 2 

6. การเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมวางแผน 

การจัดการเรียนรูแ้ละกิจกรรมเสริมในช้ันเรียน 
4.36 0.60 มาก 1 

7. การมีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบมอือาชีพ 4.21 0.60 มาก 6 

8. มีความรูค้วามสามารถในการวัดและ

ประเมินผล และนำผลการประเมินมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาผูเ้รียน 

4.30 0.58 มาก 4 

รวม 4.26 0.46 มาก  
 

 จากตาราง 13 พบว่า ระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26)  

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
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ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเปิดโอกาสใหน้ักเรียนร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้และ

กิจกรรมเสริมในช้ันเรยีน (X̅ = 4.36) การจัดใหม้ีสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยและ

เพียงพอ เพื่อใหน้ักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ด้วยตนเอง  

(X̅ = 4.34) และการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับ

เป้าหมาย (X̅ = 4.33) ตามลำดับ 
 

ตาราง 14 ระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

 เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการมสี่วน

 ร่วมในการพัฒนา (X3) โดยรวมและรายข้อ 

ภาวะผูน้ำครู 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (X3) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 

ลำดับ

ที่ 
X̅ S.D. 

1. มีความสามารถในการสร้างทีมงานภายใน

โรงเรียน 
4.26 0.62 มาก 6 

2. การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนางาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
4.32 0.62 มาก 4 

3. การมสี่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  

กับผูบ้ริหาร เพื่อนครู และบุคลากรทางการศกึษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน 

4.34 0.60 มาก 3 

4. การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกับบุคลากร

ในโรงเรยีน หน่วยงานภายนอก และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
4.18 0.64 มาก 8 

5. การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 4.21 0.64 มาก 7 

6. การตั้งเป้าหมายร่วมกันและมุ่งมั่น 

ในการพัฒนางานสู่เป้าหมาย 
4.30 0.63 มาก 5 

7. การสร้างความร่วมมอืและสัมพันธภาพที่ดกีับ

ผูป้กครองและชุมชน 
4.37 0.62 มาก 2 

8. มีความสนใจในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต 

4.37 0.61 มาก 1 

รวม 4.29 0.50 มาก  
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 จากตาราง 14 พบว่า ระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29) เมื่อพจิารณารายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ มีความสนใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต (X̅ = 4.37) การสร้างความร่วมมอืและสัมพันธภาพที่ดกีับผูป้กครองและชุมชน  

(X̅ = 4.37) และการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ กับผูบ้ริหาร เพื่อนครู และ

บุคลากรทางการศกึษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน (X̅ = 4.34) ตามลำดับ 

 

ตาราง 15 ระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

 เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการเป็น

 ผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (X4) โดยรวมและรายข้อ 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (X4) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. มีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์

ร่วม 
4.19 0.63 มาก 7 

2. มีการวางแผนโดยการนำวิสัยทัศน์สู่การ

ปฏิบัติได้จริงตามเป้าหมายและพันธกิจ

ของโรงเรียน 

4.24 0.65 มาก 4 

3. มีความสารถในการระบุลักษณะ 

ของปัญหาและข้อขัดแย้ง 
4.22 0.62 มาก 6 

4. การร่วมมอืกับผูบ้ริหารและเพื่อน

ร่วมงาน พัฒนานวัตกรรม เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง 

4.27 0.64 มาก 2 

5. เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อการพัฒนา 
4.23 0.67 มาก 5 

6. สรา้งความตระหนักใหก้ับทีมงาน 

ให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกัน 
4.26 0.64 มาก 3 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (X4) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

7. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้

ระบบขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
4.36 0.62 มาก 1 

รวม 4.25 0.53 มาก  

 

 จากตาราง 15 พบว่า ระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ดา้น

การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25) เมื่อพจิารณารายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้ระบบขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

(X̅ = 4.36) การร่วมมอืกับผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน พัฒนานวัตกรรม เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง (X̅n= 4.27) และสร้างความตระหนักใหก้ับทีมงานให้เกิดการเรียนรูร้่วมกัน 

(X̅ = 4.26) ตามลำดับ 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ดังตาราง 16 - 22 
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ตาราง 16  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน (Y) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ในสถานศกึษา (Y1) 
4.34 0.48 มาก 4 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา (Y2) 
4.30 0.48 มาก 5 

3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(Y3) 
4.37 0.49 มาก 3 

4. ด้านการพัฒนาและใชส้ื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษา (Y4) 
4.28 0.53 มาก 6 

5. ด้านการวัดผล ประเมินผลและ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน (Y5) 
4.41 0.49 มาก 1 

6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา (Y6) 
4.20 0.54 มาก 7 

7. ด้านการนเิทศการศกึษา (Y7) 4.39 0.54 มาก 2 

รวม 4.33 0.45 มาก  

 จากตาราง 16 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.33) เมื่อพจิารณา    

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย    

3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y5)   

(X̅ = 4.41) ด้านการนเิทศการศกึษา (Y7) (X̅ = 4.39) และด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้(Y3) (X̅ = 4.37) ตามลำดับ 
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ตาราง 17  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา (Y1)  

 โดยรวมและรายข้อ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา (Y1) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 

ลำดับ

ที่ 
X̅ S.D. 

1. จัดให้มกีารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เอง 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบให้กับ

สถานศกึษาอื่น 

4.17 0.63 มาก 6 

2. จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จติใจ 

สติปัญญา มคีวามรูคู้่คุณธรรม สามารถ 

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

4.35 0.58 มาก 4 

3. จัดให้มรีายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
4.45 0.57 มาก 1 

4. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ละเอียด

มากขึ้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 

การศกึษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา 

อาชีพ การศกึษาสำหรับผู้บกพร่อง พิการ  

และการศกึษาทางเลือก 

4.36 0.57 มาก 3 

5. สถานศกึษาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการ 

ของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 

4.31 0.63 มาก 5 

6. การนเิทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศกึษา และรายงานใหห้น่วยงาน 

ต้นสังกัดทราบเป็นประจำทุกปี 

4.37 0.59 มาก 2 

รวม 4.34 0.48 มาก  
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 จากตาราง 17 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา (Y1) โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ จัดให้มรีายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน (X̅ = 4.45) การนเิทศ ติดตาม ประเมนิผล 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นประจำทุกปี  

(X̅ = 4.37) และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ละเอียดมากขึ้น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ ได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตร ีนาฏศลิป์ กีฬา อาชีพ การศกึษาสำหรับผู้

บกพร่อง พิการ และการศกึษาทางเลือก (X̅ = 4.36) ตามลำดับ 

 

ตาราง 18  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา (Y2)  

 โดยรวมและรายข้อ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา (Y2) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้และนำแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้

สอนจรงิ 

4.31 0.56 มาก 5 

2. จัดการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีน 

เป็นสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.40 0.58 มาก 2 

3. ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 

และแหล่งเรยีนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

4.42 0.58 มาก 1 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา (Y2) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

4. พัฒนาหอ้งสมุด หอ้งปฏิบัติการต่าง ๆ  

ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
4.21 0.65 มาก 6 

5. ดำเนนิการวัดผลและประเมินผลได้

สอดคล้องตามตัวชีว้ัด และนำผลการ

ประเมินผล พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4.37 0.58 มาก 3 

6. ทำการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.07 0.67 มาก 7 

7. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผูเ้รียน 

ช่วยเหลอืผูเ้รียนที่พิการ ด้อยโอกาส  

และผูเ้รียน ที่มคีวามสามารถพิเศษ 

4.32 0.57 มาก 4 

รวม 4.30 0.48 มาก  

 

 จากตาราง 18 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (Y2)  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ใช้สื่อการเรียนการสอน 

เทคโนโลยีและแหล่งเรยีนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน (X̅ = 4.42) 

จัดการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียน 

เป็นสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (X̅ = 4.40) 

และดำเนินการวัดผลและประเมินผลได้สอดคล้องตามตัวชี้วัด และนำผลการประเมินผล 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (X̅ = 4.37) ตามลำดับ 
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ตาราง 19  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y3)  

 โดยรวมและรายข้อ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนด้านการพัฒนากระบวน 

การเรียนรู ้(Y3) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม  

ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4.37 0.59 มาก 6 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความ

เหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม  

ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ

ผูเ้รียน 

4.35 0.56 มาก 7 

3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนื่อง การผสมผสานความรูต้่าง ๆ  

ให้สมดุลกัน 

4.38 0.58 มาก 5 

4. ปลูกฝังผู้เรยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม 

ค่านยิมที่ดงีาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สอดคล้องกับเนือ้หาสาระและกิจกรรม  

4.51 0.57 มากที่สุด 1 

5. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง

เรียนรู้ ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
4.43 0.56 มาก 3 

6. นำภูมปิัญญาท้องถิ่นและประสานความ

ร่วมมอืเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียน

ตามศักยภาพ   

4.28 0.66 มาก 8 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนด้านการพัฒนากระบวน 

การเรียนรู ้(Y3) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

7. มีการนเิทศการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระ

การเรียนรูต้่าง ๆ โดยเป็นการนเิทศที่ร่วมมือ

ช่วยเหลอืกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศกึษา  

4.40 0.63 มาก 4 

8. ใช้การวิจัยในช้ันเรยีนเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ 
4.17 0.66 มาก 9 

9. ครูเข้ารับการพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ

ความสามารถของผู้เรยีน  

4.45 0.56 มาก 2 

รวม 4.37 0.49 มาก 
 

 จากตาราง 19 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y3) โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ ได้แก่ 

ปลูกฝังผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สอดคล้องกับเนือ้หาสาระและกิจกรรม (X̅ = 4.51) ส่วนข้ออื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูเข้ารับการ

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้รียน (X̅ = 4.45) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 

และแหล่งเรยีนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (X̅ = 4.43) และมีการนเิทศการเรยีนการสอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนเิทศ ที่ร่วมมือช่วยเหลอืกันแบบกัลยาณมติร นิเทศ

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศกึษา  

(X̅ = 4.40) ตามลำดับ 
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ตาราง 20  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 (Y4) โดยรวมและรายข้อ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษา (Y4) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารและครูร่วมกันกำหนดนโยบาย

วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของ

สถานศกึษา 

4.40 0.62 มาก 1 

2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูก้ารใชส้ื่อการ

เรียนรู้และเทคโนโลยี และสามารถก้าวทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

4.38 0.62 มาก 2 

3. จัดตัง้เครอืข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ  

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรูข้องสถานศกึษา 

ที่มปีระสิทธิภาพ 

4.19 0.63 มาก 5 

4. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสรา้ง 

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้มี

ประสิทธิภาพ  

4.29 0.63 มาก 4 

5. พัฒนาหอ้งสมุดให้เป็นห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์และใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้ของ

สถานศกึษาและชุมชน 

4.10 0.69 มาก 6 

6. ดำเนนิการนเิทศ ติดตาม และให้ความ

ช่วยเหลอืในการจัดหา ผลิต ใช ้และพัฒนา

สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง 

สม่ำเสมอ  

4.31 0.65 มาก 3 

รวม 4.28 0.53 มาก  
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 จากตาราง 20 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

(Y4) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูร่วมกัน

กำหนดนโยบายวางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษา (X̅ = 4.40) พัฒนาบุคลากรให้มีความรูก้ารใชส้ื่อการเรียนรู้ 

และเทคโนโลยี และสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (X̅ = 4.38) และ

ดำเนนิการนิเทศ ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลอืในการจัดหา ผลติ ใช ้และพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษาอย่างสม่ำเสมอ (X̅ = 4.31) ตามลำดับ 

 

ตาราง 21  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

 ผลการเรียน (Y5) โดยรวมและรายข้อ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนด้านการวัดผล ประเมินผล และ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน (Y5) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผล 

ตามหลักสูตรสถานศกึษา และใหส้อดคล้อง

กับนโยบายระดับประเทศ 

4.39 0.56 มาก 6 

2. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษา 

เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 

ของสถานศกึษา 

4.42 0.58 มาก 4 

3. ดำเนนิการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนประสบการณ์ถูกต้อง 
4.35 0.59 มาก 9 

4. การอนุมัติผลการเรียนได้ถูกต้องตาม

ระเบียบปฏิบัติ 
4.42 0.60 มาก 5 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนด้านการวัดผล ประเมินผล  

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y5) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

5. จัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกชั้น 

และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่นักเรียน 

ไม่ผ่านการประเมิน 

4.45 0.59 มาก 2 

6. จัดให้มเีครื่องมอืวัดผลคุณภาพสูงดา้น

ความรู ้ทักษะ และบุคลิกภาพตามระดับขั้น

พฤติกรรมที่ระบุในตัวชีว้ัดมาตรฐานครบทุก

ตัวชี้วัด 

4.38 0.58 มาก 7 

7. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

เพื่อใช้ในการอา้งองิ ตรวจสอบและใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

4.37 0.60 มาก 8 

8. การอนุมัตผิลการประเมินการเรียนด้าน

ต่าง ๆ รายปี/รายภาค และตัดสินผลการ

เรียน การเลื่อนช้ัน และจบการศกึษา 

4.52 0.57 มากที่สุด 1 

9. การแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการ

เทียบโอนการเรียนถูกต้องครบถ้วนตาม

ระเบียบ 

4.43 0.57 มาก 3 

รวม 4.41 0.49 มาก  

 

 จากตาราง 21 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน (Y5) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

มากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ การอนุมัตผิลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาค และ

ตัดสินผลการเรียน การเลื่อนช้ัน และจบการศกึษา (X̅ = 4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่
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ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ จัดใหม้ี

การประเมนิผลการเรียนทุกชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการ

ประเมิน (X̅ = 4.45) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนการเรียนถูกต้อง

ครบถ้วนตามระเบียบ (X̅ = 4.43) และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาเป็นไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา (X̅ = 4.42) ตามลำดับ 

 

ตาราง 22  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 ในสถานศกึษา (Y6) โดยรวมและรายข้อ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา (Y6) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

เพื่อกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์การพัฒนา

คุณภาพการศกึษา  

4.32 0.59 มาก 1 

2. มีการใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงาน

ของครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

4.23 0.62 มาก 3 

3. การพัฒนาครูและนักเรียนให้มคีวามรู้ 

โดยใช้กระบวนการวิจัยใหน้ักเรียนได้ฝกึการ

คิด การจัดการหาเหตุผลในการตอบปัญหา 

การผสมผสานความรูแ้บบสหวิทยาการ  

และการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจ 

4.26 0.65 มาก 2 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกระบวนการวิจัย 
4.16 0.65 มาก 4 

5. การนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 
4.15 0.66 มาก 5 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา (Y6) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

6. มีการจัดทำรายงานผลของการวจิัยและ

เผยแพร่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ

นำไปใช้ประโยชน์ 

4.12 0.68 มาก 6 

รวม 4.20 0.54 มาก  

 

 จากตาราง 22 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา (Y6) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 

มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์การพัฒนา

คุณภาพการศกึษา (X̅ = 4.32) การพัฒนาครูและนักเรียนให้มคีวามรูโ้ดยใช้

กระบวนการวิจัยให้นักเรียนได้ฝกึการคิด การจัดการหาเหตุผลในการตอบปัญหาการ

ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ (X̅ = 4.26) และมี

การใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงานของครูและ

ผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (X̅ = 4.23) ตามลำดับ 
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ตาราง 23  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการนเิทศการศกึษา (Y7) โดยรวมและรายข้อ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนด้านการนิเทศการศกึษา (Y7) 

ค่าสถิติ 

(n = 337) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. สร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูท้ี่

เกี่ยวข้องใหเ้ข้าใจกระบวนการนเิทศภายใน

ว่าเป็นกระบวนการทำงานแบบกัลยาณมติร  

เป็นการเรียนรูร้่วมกัน 

4.40 0.59 มาก 1 

2. เลือกใช้เครื่องมอืในการนิเทศที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับเรื่องที่นเิทศ 
4.40 0.59 มาก 1 

3. จัดให้มกีารนเิทศภายในสถานศกึษาที่เป็น

กระบวนการ มีระบบที่ชัดเจน มีคุณภาพและ

ต่อเนื่อง 

4.40 0.63 มาก 2 

4. นำผลการนเิทศไปพัฒนาปรับปรุงวธิีการ

ทำงานของครูและบุคลากรใหม้ีคุณภาพ  
4.37 0.61 มาก 5 

5. จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้

เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศกึษาของ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

4.38 0.62 มาก 4 

6. ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาระบบและ

กระบวนการนเิทศ งานวิชาการและการเรียน

การสอนของสถานศกึษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.38 0.61 มาก 3 

รวม 4.39 0.54 มาก  
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 จากตาราง 23 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ด้านการนิเทศการศกึษา (Y7) โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 4.39) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผูท้ี่

เกี่ยวข้องใหเ้ข้าใจกระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานแบบกัลยาณมิตร 

เป็นการเรียนรูร้่วมกัน และเลือกใช้เครื่องมอืในการนเิทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่อง

ที่นเิทศ (X̅ = 4.40) จัดให้มกีารนเิทศภายในสถานศกึษาที่เป็นกระบวนการ มีระบบที่ชัดเจน 

มีคุณภาพและต่อเนื่อง (X̅ = 4.40) และทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาระบบและกระบวนการนเิทศ 

งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.38) 

ตามลำดับ 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” 

 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test 

ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่งที่

แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test ชนิด One-Way 

ANOVA) ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 24 - 26 
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ตาราง 24  การเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

 สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
 

ภาวะผูน้ำครู (X) 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(n = 73) 

ครูผูส้อน 

(n = 264) t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อน

ครู (X1) 
4.34 0.42 4.30 0.45 0.622 .13 

2. การเป็นผู้นำการจัดการ

เรียนการสอน (X2) 
4.31 0.46 4.25 0.46 1.029 .97 

3. การมสี่วนร่วมในการพัฒนา

(X3) 
4.40 0.48 4.26 0.51 1.936 .95 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (X4) 
4.36 0.50 4.22 0.54 2.004 .47 

รวม 4.35 0.43 4.26 0.45 1.573 .52 

 

 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 25  การเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

 สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ภาวะผูน้ำครู (X) 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อน

ครู (X1) 

ระหว่างกลุ่ม .380 2 .19 

.96 .38 ภายในกลุ่ม 66.24 334 .20 

รวม 66.62 336  

2. การเป็นผู้นำการจัดการ

เรียนการสอน (X2) 

ระหว่างกลุ่ม .420 2 .21 

.99 .37 ภายในกลุ่ม 71.15 334 .21 

รวม 71.57 336  

3. การมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

(X3) 

ระหว่างกลุ่ม .323 2 .16 

.64 .53 ภายในกลุ่ม 84.91 334 .25 

รวม 85.23 336  

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (X4) 

ระหว่างกลุ่ม .319 2 .16 

.56 .57 ภายในกลุ่ม 95.51 334 .29 

รวม 95.83 336  

รวม (X) 

ระหว่างกลุ่ม .322 2 .16 

.81 .44 ภายในกลุ่ม 65.97 334 .20 

รวม 66.29 336  
 

จากตาราง 25 พบว่า การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตาราง 26  การเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

 สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

 จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง 
 

ภาวะผูน้ำครู (X) 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การพัฒนาตนเองและ

เพื่อนครู (X1) 

ระหว่างกลุ่ม .04 2 .02 

.10 .91 ภายในกลุ่ม 66.59 334 .20 

รวม 66.62 336  

2. การเป็นผู้นำการจัดการ

เรียนการสอน (X2) 

ระหว่างกลุ่ม .09 2 .04 

.20 .82 ภายในกลุ่ม 71.49 334 .21 

รวม 71.57 336  

3. การมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา (X3) 

ระหว่างกลุ่ม .37 2 .18 

.72 .49 ภายในกลุ่ม 84.86 334 .25 

รวม 85.23 336  

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (X4) 

ระหว่างกลุ่ม .08 2 .04 

.14 .87 ภายในกลุ่ม 95.75 334 .29 

รวม 95.83 336  

รวม (X) 

ระหว่างกลุ่ม .057 2 .028 

.14 .87 ภายในกลุ่ม 66.230 334 .198 

รวม 66.286 336  
 

จากตาราง 26 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3 การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ

การวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
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(F-test ชนิด One-Way ANOVA) พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิาน 

ของการวจิัย 

 ตอนที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่าง

กัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดของโรงเรยีน 

และประสบการณ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(F-test ชนิด One-Way ANOVA) ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตาราง 27 - 29 
 

ตาราง 27  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

 ตำแหน่ง 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน (Y) 

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

(n = 73) 

ครูผูส้อน 

(n = 264) t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

(Y1) 
4.43 0.47 4.31 0.48 1.87 .91 

2. การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา (Y2) 
4.33 0.47 4.29 0.48 0.89 .98 

3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y3) 4.42 0.47 4.36 0.49 1.03 .53 

4. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทาง

การศกึษา (Y4) 
4.39 0.48 4.25 0.55 2.01 .37 

5. การวัดผล ประเมินผลและ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน (Y5) 
4.50 0.49 4.39 0.49 1.62 .88 

6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา (Y6) 
4.31 0.52 4.18 0.55 1.81 .90 

7. การนิเทศการศกึษา (Y7) 4.52 0.50 4.35 0.55 2.35 .27 

รวม 4.41 0.43 4.30 0.46 1.87 .21 
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 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 

ตาราง 28  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน (Y) 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การพัฒนาหลักสูตร 

ในสถานศกึษา (Y1) 

ระหว่างกลุ่ม .41 2 .21 

.89 .41 ภายในกลุ่ม 77.37 334 .23 

รวม 77.78 336  

2. การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม .42 2 .21 

.91 .40 ภายในกลุ่ม 76.27 334 .23 

รวม 76.68 336  

3. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้(Y3) 

ระหว่างกลุ่ม .33 2 .16 

.69 .50 ภายในกลุ่ม 78.91 334 .24 

รวม 79.24 336  

4. การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศกึษา (Y4) 

ระหว่างกลุ่ม .40 2 .20 
.70 

 

.50 

 
ภายในกลุ่ม 95.71 334 .29 

รวม 96.10 336  

5. การวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน (Y5) 

ระหว่างกลุ่ม .74 2 .37 

1.56 .21 ภายในกลุ่ม 79.59 334 .24 

รวม 80.33 336  

6. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษา (Y6) 

ระหว่างกลุ่ม .38 2 .19 

.65 .52 ภายในกลุ่ม 98.25 334 .29 

รวม 98.64 336  
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน (Y) 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

7. การนิเทศการศกึษา (Y7) 

ระหว่างกลุ่ม .48 2 .24 

.81 .44 ภายในกลุ่ม 98.12 334 .29 

รวม 98.60 336  

รวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม .40 2 .20 

.98 .38 ภายในกลุ่ม 69.12 334 .21 

รวม 69.52 336  
 

 จากตาราง 28 พบว่า การเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 

ตาราง 29  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด   

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น  

  ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง 
 

ประสทิธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน (Y) 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การพัฒนาหลักสูตร 

ในสถานศึกษา (Y1) 

ระหว่างกลุ่ม .18 2 .09 
.38 

 

.68 

 
ภายในกลุ่ม 77.60 334 .23 

รวม 77.78 336  

2. การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม .04 2 .02 
.08 

 

.92 

 
ภายในกลุ่ม 76.65 334 .23 

รวม 76.68 336  

3. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้(Y3) 

ระหว่างกลุ่ม .08 2 .04 
.17 

 

.84 

 
ภายในกลุ่ม 79.15 334 .24 

รวม 79.24 336  
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ประสทิธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน (Y) 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

4. การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยทีางการศึกษา (Y4) 

ระหว่างกลุ่ม .158 2 .08 
.27 

 

.76 

 
ภายในกลุ่ม 95.95 334 .29 

รวม 96.10 336  

5. การวัดผล ประเมินผลและ

ดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน (Y5) 

ระหว่างกลุ่ม .591 2 .30 
1.24 

 

.29 

 
ภายในกลุ่ม 79.74 334 .24 

รวม 80.33 336  

6. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา (Y6) 

ระหว่างกลุ่ม .44 2 .22 
.75 

 

.47 

 
ภายในกลุ่ม 98.20 334 .29 

รวม 98.64 336  

7. การนิเทศการศึกษา (Y7) 

ระหว่างกลุ่ม .259 2 .13 
.44 

 

.64 

 
ภายในกลุ่ม 98.34 334 .29 

รวม 98.60 336  

รวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม .03 2 .01 
.06 

 

.94 

 
ภายในกลุ่ม 69.50 334 .21 

รวม 69.52 336  

 

 จากตาราง 29 พบว่า การเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ใน

ตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 4 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่

แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (F-test ชนิด One Way ANOVA) พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก” โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation) ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังตาราง 30 

 

 



 

ตาราง 30  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

  ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 

ตัวแปร 
ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

X X1 X2 X3 X4 Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X                          

X1 .912**                        

X2 .882** .745**                      

X3 .924** .813** .723**                    

X4 .933** .789** .766** .830**                  

Y .879** .781** .787** .796** .842**                

Y1 .823** .734** .740** .745** .784** .891**              

Y2 .834** .771** .758** .733** .785** .916** .839**            

Y3 .832** .739** .752** .745** .800** .933** .844** .848**          

Y4 .844** .743** .739** .779** .817** .915** .753** .841** .850**        

Y5 .716** .628** .634** .657** .691** .876** .776** .762** .761** .745**      

Y6 .758** .655** .685** .692** .732** .868** .663** .757** .778** .792** .691**    

Y7 .723** .648** .648** .654** .688** .887** .750** .727** .793** .760** .782** .747**  

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

187 

 



188 

 จากตาราง 30 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครู 

(X) กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (Y) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy=.879**) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูทั้ง  

4 ด้าน กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทั้ง 7 ด้าน มคีวามสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 รายละเอียดดังตาราง 31 - 38 

 

ตาราง 31  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน   

 วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

 สกลนคร เขต 1 โดยรวม (Y) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 โดยรวม (Y) 

Person’s Product  

Moment Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

(x1) 

.781** สูง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน

การสอน (x2) 

.787** สูง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(x3) 

.796** สูง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.842** สูง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .879** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 31 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 โดยรวม (Y) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy =.879) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์

อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ซึ่งด้านที่มคีวามสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx4y= .842) ดา้นที่มีความสัมพันธ์

น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

(rx1y= .781) 

 

ตาราง 32   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา (Y1) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา (Y1) 

Person’s Product  

Moment Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

(x1) 

.734** สูง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน

การสอน (x2) 

.740** สูง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(x3) 

.745** สูง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.784** สูง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .823** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 32 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา (Y1) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy1 =.823) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์มาก

ที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

(rx4y1=.784) ดา้นที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx1y1=.734) 

 

ตาราง  33  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (Y2) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1  

ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา (Y2) 

Person’s Product  

Moment Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

(x1) 

.771** สูง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน

การสอน (x2) 

.758** สูง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(x3) 

.733** สูง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.785** สูง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .834** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 33 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา (Y2) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy2 =.834) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์ 

มากที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับสูง (rx4y2=.785) ด้านที่มคีวามสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา (x3) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx3y2=.733) 

 

ตาราง  34  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y3) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y3) 

Person’s Product  

Moment Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) .739** สูง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

(x2) 

.752** สูง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) .745** สูง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) 

.800** สูง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .832** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 34 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 
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เขต 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y3) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy3 =.832) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์มาก

ที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

(rx4y3=.800) ดา้นที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx1y3=.739) 

 

ตาราง 35  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา (Y4) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา (Y4) 

Person’s Product  

Moment Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) .743** สูง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน 

การสอน (x2) 

.739** สูง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) .779** สูง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) 

.817** สูง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .844** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 35 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา (Y4) มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy4 =.844)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ซึ่งด้านที่มี

ความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx4y4=.817) ดา้นที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการ

เป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx2y4=.739) 

 

ตาราง 36  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน 

 วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

 เขต 1 ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y5) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการวัดผล ประเมินผลและ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน (Y5) 

Person’s Product  

Moment Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

(x1) 

.628** ปานกลาง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน

การสอน (x2) 

.634** ปานกลาง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(x3) 

.657** ปานกลาง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.691** ปานกลาง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .716** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 36 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y5) มีความสัมพันธ์ 
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กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  

(rxy5 =.716) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx4y5=.691) ดา้นที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ 

ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

(rx1y5=.628) 

 

ตาราง 37  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา (Y6) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1  

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา (Y6) 

Person’s Product  

Moment Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

(x1) 

.655** ปานกลาง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน

การสอน (x2) 

.685** ปานกลาง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(x3) 

.692** ปานกลาง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.732** สูง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .758** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตาราง 37 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา (Y6) มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

(rxy6=.758) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 1 ดา้น และมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 3 ดา้น ซึ่งด้านที่มคีวามสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่  

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx4y6=.732) 

ด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx1y6=.655) 

 

ตาราง 38  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ด้านการนเิทศการศึกษา (Y7) 
 

ภาวะผูน้ำครู 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1  

ด้านการนิเทศการศกึษา (Y7) 

Person’s Product  

Moment Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

(x1) 

.648** ปานกลาง 

2. การเป็นผู้นำการจัดการเรียน

การสอน (x2) 

.648** ปานกลาง 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(x3) 

.654** ปานกลาง 

4. การเป็นผูน้ำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.688** ปานกลาง 

ภาวะผูน้ำครู (X) .723** สูง 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 38 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านการนเิทศการศกึษา (Y7) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy7 =.723) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด 

ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

(rx4y7=.688) ดา้นที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx1y7=.648) และด้านการเป็นผูน้ำการจัดการ

เรียนการสอน (x2) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx2y7=.648) 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำครู

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก” 

 ตอนที่ 7 การสร้างสมการหาค่าอำนาจพยากรณ์ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดังตาราง 39 

 

ตาราง 39  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน โดยรวม (Yt) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่ง

การเปลี่ยนแปลง 

(x4) 

.842 .709 .708 .334 .045 .392 7.467** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการ

สอน (x2) 

.871 .758 .757 .257 .043 .260 6.033** .00 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การมสี่วนร่วมใน

การพัฒนา (x3) 

.880 .774 .772 .151 .047 .167 3.192** .00 

การพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู (x1) 

.883 .779 .776 .145 .050 .142 2.880** .00 

การพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู (x1) 

.883 .779 .776 .145 .050 .142 2.880** .00 

 R = .883   R2 = .779   Adjusted R2 = .776   a = .543   S.E.est = ± .21506 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

จากตาราง 39 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 4 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .392 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .260 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .167 

และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.142 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 77.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การพยากรณ์เท่ากับ ± .21506 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y′ = .543 + .334x4 + .257x2 + .151x3 + .145x1 
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และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

ZY
′ = .392Zx4 + .260Zx2 + .167Zx3 + .142Zx1 

 

ตาราง 40  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา (Y1) R2 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.784 .615 .613 .310 .057 .344 5.457** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการสอน 

(x2) 

.813 .661 .659 .264 .054 .254 4.893** .00 

การมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา (x3) 

.822 .67

6 

.673 .151 .060 .158 2.522* .01 

การพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู (x1) 

.825 .681 .678 .156 .064 .144 2.440* .02 

R = .825   R2 = .681   Adjusted R2 = .678   a = .570   S.E.est = ± .27320 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 40 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 4 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) 

และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) และดา้น 

การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) 
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  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .344 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .254 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .158 

และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.144 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้ร้อยละ 67.80 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การพยากรณ์เท่ากับ ± .27320 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y1
′ = .570 + .310x4 + .264x2 + .151x3 + .156x1 

และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z1
′ = .344Zx4 + .254Zx2 + .158Zx3 + .144Zx1 

ตาราง 41  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (Y2) R2 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.785 .616 .615 .299 .048 .337 6.258** .00 

การพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู (x1) 

.823 .677 .675 .318 .055 .299 5.764** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการสอน 

(x2) 

.840 .705 .703 .285 .051 .278 5.606** .00 

R = .840   R2 = .705   Adjusted R2 = .703   a = .450   S.E.est = ± .25826 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากตาราง 41 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) และ

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .337 รองลงมา ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .299 และ

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ .278 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 70.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การพยากรณ์เท่ากับ ± .25826 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y2
′ = .450 + .299x4 + .318x1 + .285x2 

และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z2
′ = .337Zx4 + .299Zx1 + .278Zx2 

 

ตาราง  42  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y3) R2 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 

.800 .640 .639 .406 .050 .447 8.207** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการสอน 

(x2) 

.829 .687 .685 .288 .053 .274 5.459** .00 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู (x1) 

.835 .698 .695 .198 .057 .182 3.466** .00 

R = .835   R2 = .698   Adjusted R2 = .695   a = .562   S.E.est = ± .26813 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 42 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) 

และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .447 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .274 

และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.182 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 69.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การพยากรณ์เท่ากับ ± .26813 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y3
′ = .562 + .406x4 + .288x2 + .198x1 

และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z3
′ = .447Zx4 + .274Zx2 + .182Zx1 
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ตาราง 43  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา (Y4) R2 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่ง

การเปลี่ยนแปลง 

(x4) 

.817 .667 .666 .432 .058 .431 7.469** .00 

การมสี่วนร่วม 

ในการพัฒนา (x3) 

.837 .700 .698 .280 .057 .264 4.903** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีน 

การสอน (x2) 

.847 .718 .716 .252 .054 .217 4.657** .00 

R = .847   R2 = .718   Adjusted R2 = .716   a = .169   S.E.est = ± .28522 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

จากตาราง 43 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนา (x3) และด้าน

การเป็นผู้นำการจัดการเรยีนการสอน (x2) 

ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .431 รองลงมา ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .264 และด้านการ

เป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .217 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
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วิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 71.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± .28522 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y4
′ = .169 + .432x4 + .280x3 + .252x2 

และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z4
′ = .431Zx4 + .264Zx3 + .217Zx2 

 

ตาราง  44  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

(Y5) R2 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่ง

การเปลี่ยนแปลง 

(x4) 

.691 .478 .476 .327 .069 .357 4.723** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการ

สอน (x2) 

.710 .504 .501 .220 .065 .208 3.399** .00 

การมสี่วนร่วมใน

การพัฒนา (x3) 

.719 .517 .513 .204 .068 .211 2.992** .00 

R = .719   R2 = .517   Adjusted R2 = .513   a = 1.209   S.E.est = ± .34139 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

จากตาราง 44 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
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พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) 

และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3)  

ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .357 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .208 

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .211 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 51.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± .34139 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y5
′ = 1.209 + .327x4 + .220x2 + .204x3 

และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z5
′ = .357Zx4 + .208Zx2 + .211Zx3 

 

ตาราง 45  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา (Y6) R2 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่ง

การเปลี่ยนแปลง 

(x4) 

.732 .536 .535 .375 .071 .369 5.269** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการ

สอน (x2) 

.757 .573 .571 .304 .067 .259 4.571** .00 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การมสี่วนร่วมใน

การพัฒนา (x3) 

.765 .585 .581 .213 .070 .198 3.035** .00 

 R = .765   R2 = .585   Adjusted R2 = .581   a = .402   S.E.est = ± .35068 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากตาราง 45 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) 

และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3)  

ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .369 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .259 

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .198 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 58.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± .35068 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y6
′ = .402 + .375x4 + .304x2 + .213x3 

และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z6
′ = .369Zx4 + .259Zx2 + .198Zx3 
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ตาราง 46  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อน ด้านการนเิทศการศกึษา (Y7) R2 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

การเป็นผู้นำแห่ง

การเปลี่ยนแปลง 

(x4) 

.688 .473 .472 .367 .070 .361 5.271** .00 

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการ

สอน (x2) 

.713 .509 .506 .266 .074 .226 3.584** .00 

การพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู (x1) 

.722 .521 .517 .236 .080 .194 2.938** .00 

R = .722   R2 = .521   Adjusted R2 = .517   a = .683   S.E.est = ± .37658 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

จากตาราง 46 พบว่า ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้านที่

สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (x2) 

และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1)  

ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(x4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .361 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .226 

และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.194 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ 
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บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 51.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ 

การพยากรณ์เท่ากับ ± .37658 

สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y7
′ = .683 + .367x4 + .266x2 + .236x1 

และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z7
′ = .361Zx4 + .226Zx2 + .194Zx1 

 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำครู

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน” 

 ตอนที่ 8 แนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1   

  ผลการศกึษาภาวะผูน้ำครู ทั้ง 4 ด้าน พบว่ามี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม (Y) ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (x4) 

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน (x2) ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนา (x3) และ

ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) 

  ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังตาราง 47 
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ตาราง 47  ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ตัวแปรเกณฑ์ ควรหาแนวทาง

พัฒนา Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

การเป็นผู้นำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง (x4) 
         

การเป็นผู้นำการ

จัดการเรยีนการสอน 

(x2) 
         

การมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา (x3) 
         

การพัฒนาตนเองและ

เพื่อนครู (x1) 
         

 หมายถึง มีอำนาจพยากรณ์             หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 
 

จากตาราง 47 พบว่า ภาวะผูน้ำครู จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผูน้ำแห่ง

การเปลี่ยนแปลง (x4) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรยีนการสอน (x2) ด้านการมสี่วนร่วมใน

การพัฒนา (x3) และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (x1) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 โดยรวม (Y) ได้  

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ในด้านที่ต้อง

นำไปหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำครู ซึ่งผูว้ิจัยนำภาวะผูน้ำครู จำนวน 4 ด้าน ที่มี

อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวม (Y) มาจัดทำ

แบบสัมภาษณ์เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนา โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน  

10 คน และนำเสนอเป็นความเรียง ดังนี้ 
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  1. ภาวะผู้นำครู ดา้นการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำครู ดา้นการ

เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไร” ปรากฏว่าผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 คน ได้ให้คำสัมภาษณ์

สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

    “...ครูต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะนำแนวคิด วิธีการ เทคโนโลยี

องค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน คิดหาวิธีการที่จะนำไปสู่แนวคิดหรอืสิ่งใหม่ ๆ 

มาใช้ตลอดเวลา ครูตอ้งเป็นคนก้าวทันโลกในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ครูจะต้องหาความรู้

ด้วยตัวเองตลอดเวลา เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองหรอืเข้าศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้  

เป็นครูผูน้ำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ…” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “...ครูควรมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและพัฒนางานยิ่ง ๆ

ขึน้ ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน…” 

       (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “…ครูต้องสร้างความตระหนักในบทบาทและหนา้ที่ที่รับผดิชอบ 

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ใหค้วามรู้ที่ทันสมัยกับเพื่อนร่วมงาน จัดทำสื่ออุปกรณ์หาต้นแบบให้

ครูได้ไป อบรมศกึษาดูงานกรณีตัวอย่าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง…” 

       (ชรินดา พิมพบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “...สร้างความตระหนักและความสำคัญใหก้ับครูในการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรู ้นำเทคโนโลยีรูปแบบวิธีการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึน้ในสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ศกึษาทำความเข้าใจในเรื่องจิตวทิยาสำหรับเด็ก โดยเฉพาะ

เด็ก รุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน…” 

       (สมพร หลิมเจรญิ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 
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    “...ครูตอ้งเข้าใจการคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์  

การเรียนรูก้ารทำงานเป็นทีม การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การจำลองความคิด แยกแยะ 

ความถูกต้อง เชื่อมโยงประสบการณ์แต่ละคน การรับรู้แห่งตนเอง มีความกระตอืรือร้น  

มีความรับผดิชอบ…” 

       (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…ใฝ่หาความรูเ้พิ่มเติมในวิชาชีพหรอืเรื่องรอบตัวอยู่เสมอและมี

ความคิดริเริ่มที่จะแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึน้ กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ยากลําบาก มีความสามารถพิจารณาข้อเท็จจรงิ

ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลถูกต้องและทันเวลา…” 

       (สุคนธ์ จีนคำ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีคิดนอกกรอบ สรา้งสรรค์ 

กระจายอำนาจให้ฝ่ายต่าง ๆ ยอมรับในการตัดสินใจ มีความโปร่งใสในการทำงาน มีภูมิรู้

ภูมธิรรม ภูมฐิาน วางคนให้ถูกกับงาน การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ยึดประโยชน์ 

ของนักเรียนเป็นหลัก สร้างแรงจูงใจ เสรมิแรง เป็นแบบอย่างเรื่องความรับผิดชอบ...” 

       (ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีรู้จักการ

ยืดหยุ่น เห็นคุณค่าและให้เกียรติผู้อื่น อกีทั้งมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ รักษา

ระดับคุณภาพงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและก้าวทันความ

เปลี่ยนแปลง…” 

       (ทักษิณ พลหงษ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...เรียนรู้และเป็นผูน้ำการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนความรูแ้ละ

ประสบการณ์กัน อีกทั้งมุ่งม่ันพัฒนาขีดความสามารถของตนและงานอาชีพเพื่อสร้างสรรค์

งานให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะการจัดการและใช้ความรูเ้พื่อการดำเนนิ

ชีวติให้เจรญิก้าวหน้า…” 

       (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
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    “...ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูรูจ้ักคิดค้นนวัตกรรม และรูปแบบ

การจัดการเรียนรูใ้หม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการ

เปิดใจรับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในองค์กรใหก้ับครู เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่

แตกต่างกัน สนับสนุนครูในการให้ความสำคัญของการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนความคิดและให้อิสระทางความคิด โดยมีการนิเทศ

ติดตาม ตรวจสอบ เน้นการสร้างความตระหนัก และการมสี่วนร่วมของผู้ที่มสี่วน

เกี่ยวข้อง…” 

       (จริะพร ราชสิงโห, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง 48  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำคร ูด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1. ครูควรมกีารกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและ

พัฒนางาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน PLC  

          9 90.00 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา

ใช้ในการพัฒนางาน 

          3 50.00 

  3. ครูต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะนำแนวคิด วิธีการ 

เทคโนโลยีองค์ความรูใ้หม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

          5 50.00 

  4. เป็นแบบอย่างเรื่องความรับผดิชอบ           2 20.00 

  5. การสร้างความตระหนัก และการมสี่วนร่วมของผู้ที่มสี่วน

เกี่ยวข้อง 

          2 20.00 

  6. ศกึษาทำความเข้าใจในเรื่องจติวิทยาสำหรับเด็ก โดยเฉพาะ

เด็กรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน 

          1 10.00 
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ตาราง  48  (ต่อ)  

 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู 

ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  7. มีความสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล

ถูกต้องและทันเวลา 

          1 10.00 

  8. ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี            1 10.00 

  9. คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ กระจายอำนาจให้ฝ่ายต่าง ๆ           1 10.00 

  10. มีทักษะการจัดการและใช้ความรูเ้พื่อการดำเนินชีวิต 

ให้เจรญิก้าวหน้า 

          1 10.00 

  11. รู้จักการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าและให้เกียรตผิูอ้ื่น           1 10.00 

  12. สนับสนุนความคิดและให้อิสระทางความคิด โดยมีการนเิทศ

ติดตาม ตรวจสอบ  

          1 10.00 
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 จากตาราง 48 ผลการสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำครู ซึ่งผูว้ิจัย

ได้พิจารณาแนวทางที่มคีวามถี่ตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็นแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังนี ้ 

  ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   1. ครูควรมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  

การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) 

   2. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ

พัฒนางาน 

   3. ครูต้องเป็นผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่จะนำแนวคิด วิธีการ เทคโนโลยี 

องค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

  2. ภาวะผูน้ำครู ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำครู ดา้นการ

เป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนอย่างไร” ปรากฏว่าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน ได้ให้คำ

สัมภาษณ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

    “...นำเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการ

สอนให้กับผูเ้รียน ให้เท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบัน เสาะแสวงหาองค์ความรู้ประสบการณ์

ใหม่ ๆ ฝึกฝนการแสดงบทบาทการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19…” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “...กำหนดนโยบาย โครงการในการส่งเสริมครูด้านการจัดการเรยีนรู้ 

ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้จัดกลุ่ม เครือข่าย

ครูด้านการจัดการเรียนรู้ให้ขวัญกำลังใจครูที่พัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้…” 

       (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “…ศกึษาหาความรู้อยู่เสมอ มคีวามรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ…” 

(ชรินดา พิมพบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 
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    “...สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอนใหม่ ๆ สร้างความรูค้วามเข้าใจในเรื่องของศาสตร์ว่าดว้ยการสอน ทำให้เกิดความใฝ่รู้

และมั่นใจในเรื่องที่สอน…” 

       (สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “...มีความรูค้วามเข้าใจในด้านโครงสร้างหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดเป้าหมายค่าของความสำเร็จ การประกันคุณภาพ

การศกึษา และเทียบเคียงค่าเป้าหมาย วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน การรายงานผลการ

ดำเนนิงานเป็นภาคเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้…” 

       (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…ตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตน นำเทคนิค

วิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มอียู่อย่างหลากหลายวิธีมาใช้ในการสอน เพื่อส่งเสริม

ผูเ้รียนใหไ้ด้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง…” 

       (สุคนธ์ จีนคำ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการสื่อสารกับ

ผูป้กครองนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่วมมอืในการปรับหลักสูตรให้เข้ากับ

สถานการณ์ ใชแ้หล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ มฐีานข้อมูลของผู้ปกครองผู้นำชุมชน 

ประสานการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานร่วมกัน (PA)...” 

       (ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…ส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นเอกภาพและประสานงานกัน ผูส้อนและ

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินในร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีและให้

ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิด

สร้างสรรค์ของผูเ้รียน…” 

       (ทักษิณ พลหงษ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
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    “...ศกึษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรยีน

และการเรียนรูร้่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลใหม้ีความหลากหลาย…” 

       (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...สนับสนุนให้มีการกำหนดทิศทางในออกแบบนวัตกรรมที่

สอดคล้องกับเนือ้หาในหลักสูตร ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ การมสี่วนร่วมของครูใน

การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนร่วมกัน มกีารนเิทศตดิตาม  

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความรูค้วามสามารถใหก้ับนักเรียน…” 

       (จริะพร ราชสิงโห, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง  49  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู 

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1. มีความรูค้วามเข้าใจในด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล 

และมีทักษะการสอนในสถานณ์ปัจจุบัน 

          7 70.00 

  2. นำเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการสอนให้กับ

ผูเ้รียน ให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

          5 50.00 

  3. ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีทักษะในศตวรรษที่ 21 มคีวามคิด

สร้างสรรค์ อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

          5 50.00 

  4. จัดกลุ่ม เครือข่าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการ

เรียนรู้ประสานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

          4 40.00 

  5. เสาะแสวงหาองค์ความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ตระหนักถึงการ

พัฒนาและปรับปรุงการสอน 

          3 30.00 
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ตาราง  49  (ต่อ)  
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู 

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  6. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้และใช้แหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ป็น

ประโยชน์  

          2 20.00 

  7. นิเทศติดตาม มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง           2 20.00 

  8. ศกึษาและให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล           2 20.00 

  9. กำหนดนโยบาย โครงการในการส่งเสริมครูด้านการจัดการ

เรียนรู้ ให้ขวัญกำลังใจครูที่พัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ 

          1 10.00 

  10. ทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานร่วมกัน (PA)           1 10.00 
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 จากตาราง 49 ผลการสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำครู ซึ่งผูว้ิจัย

ได้พิจารณาแนวทางที่มคีวามถี่ตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็นแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังนี ้ 

  ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน 

   1. มีความรูค้วามเข้าใจในด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล และมี

ทักษะการสอนในสถานณ์ปัจจุบัน 

   2. นำเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการสอนให้กับผูเ้รียนให้

เท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบัน 

   3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มคีวามคิดสร้างสรรค์  

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

  3. ภาวะผูน้ำครู ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำครู ด้านการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างไร” ปรากฏว่าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน ได้ให้คำสัมภาษณ์สามารถ

สรุปได้ ดังนี้ 

    “...ครูช่วยกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เติมเต็มซึ่งกันและกัน 

บูรณาการร่วมกัน นำองค์ความรู้วธิีการต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน…” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 
 

    “...เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินงานและ

ตรวจสอบติดตาม จัดกลุ่ม เครือข่ายครูด้านการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหค้รูทำงานเป็น

ทีม สร้างบรรยากาศกัลยาณมิตรเพื่อการทำงานร่วมกัน…” 

       (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
 

    “…มีเจตคติที่ดีในการทำงาน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สร้างทักษะและแรงจูงใจ เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ มีน้ำใจไมตรตี่อกัน…” 

       (ชรินดา พิมพบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “...สร้างความรูค้วามเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน

ร่วมกัน สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน…” 

       (สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 
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    “...มีวสิัยทัศน์ร่วมกัน สร้างความตระหนัก ทุกคนมีความสำคัญ 

เป็นเจ้าของผลงาน ร่วมมอืร่วมใจ ครูสามารถทำงานได้ทั้ง 4 กลุ่มงาน…” 

       (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาองค์การดว้ยความเข้าใจที่

ชัดเจนและมีความเพียรพยายามที่จะทำให้วิสัยทัศน์เกิดความสำเร็จเป็นจริง โดยสมาชิก

ทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การภายใต้

จุดมุ่งหมายเดียวกันโดยยึดหลักการทำเพื่อส่วนรวมร่วมกัน…” 

       (สุคนธ์ จีนคำ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการวางแผนกลยุทธ์ ใช้กระบวนการ

กลุ่มหรอืทีม มีมนุษยสัมพันธ์ กระจายอำนาจ ใช้ทักษะการสื่อสารแบบสองทาง จูงใจใน

การทำงาน สนับสนุนทรัพยากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม...” 

       (ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…วางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดยมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมาชิกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน

การทำกิจกรรมของเครือข่ายร่วมกัน…” 

       (ทักษิณ พลหงษ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...ทำงานร่วมกันภายใต้กฎ กติกาหรอืกรอบการทำงานเดียวกัน  

อีกทั้งมีการตดิต่อสื่อสารที่มีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมีการร่วมมอืการประสานงานและ

ตัดสินใจร่วมกัน ตลอดทั้งร่วมรับผิดชอบผลของการทำงานร่วมกัน…” 

       (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
 

    “...เปิดโอกาสใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม นับตั้งแต่การศกึษา

ปัญหาการแสดงความคิดเห็น การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา 

ตลอดจนการควบคุม กำกับ ตดิตามและประเมินผลร่วมกัน โดยยึดหลักการมสี่วนร่วม คอื 

หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผดิชอบ…” 

       (จริะพร ราชสิงโห, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง  50  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1. เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน 

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างภาคีเครือข่ายในการ

จัดการเรยีนการสอนร่วมกัน 

          8 80.00 

  2. ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน  

โดยยึดหลักการมสี่วนร่วม 

          5 50.00 

  3. ร่วมรับผดิชอบผลของการทำงานร่วมกัน           2 20.00 

  4. สร้างทักษะและแรงจูงใจ เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้           2 20.00 

  5. ครูสามารถทำงานได้ทั้ง 4 กลุ่มงาน           1 10.00 

  6. มีเจตคตทิี่ดใีนการทำงาน ยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

          1 10.00 
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 จากตาราง 50 ผลการสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำครู ซึ่งผูว้ิจัย

ได้พิจารณาแนวทางที่มคีวามถี่ตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็นแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังนี ้ 

  ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

   1. เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน แบ่งปัน

ความรูแ้ละประสบการณ์ สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

   2. ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยยึดหลักการ 

มีส่วนร่วม 

 

  4. ภาวะผูน้ำครู ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำครู ด้านการ

พัฒนาตนเองและเพื่อนครูอย่างไร” ปรากฏว่าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน ได้ให้คำสัมภาษณ์

สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

    “...เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปัน แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน 

ทีมงานเข้มแข็ง เกิดความร่วมมอืกันในการยกระดับคุณภาพการศกึษาให้สูงขึน้…” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “...สร้างบรรยากาศกัลยาณมิตรเพื่อการทำงานร่วมกัน ส่งเสริม 

การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมใหค้รูกำหนดแผนพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน (PLC)  

มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนางาน ให้ขวัญกำลังใจครูที่มีการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู…” 

       (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “…ครูที่มอีงค์ความรูท้ำหนา้ที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้กับ

เพื่อนครู ยิ่งเป็นผู้ให้มากยิ่งทำให้รูม้าก…” 

       (ชรินดา พิมพบุตร, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 
 

    “...พัฒนาตนเองที่เกิดจากการใฝ่รู้ เข้าใจ มีทักษะความสามารถ 

ในการค้นหาความรู้ในโลกของสังคมยุคใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี คิดสรุปองค์ความรู้ได้และ

ต้องพัฒนาตนเองและเพื่อครูอยู่เสมอ…” 

       (สมพร หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 
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    “...พูดคุยสร้างความเข้าใจในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ร่วมกัน

พัฒนางานประกันคุณภาพภายในและภายนอก ใชก้ระบวนการ (PLC) เกิดการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง…” 

       (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…พัฒนาตนไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนและ

ช่วยเหลอืครูคนอื่นให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพ ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูขึ้นในโรงเรยีนบนรากฐานการจัดการเชิงระบบขององค์กรที่ตายตัว

ไปสู่ระบบที่ยืดหยุ่น…” 

       (สุคนธ์ จีนคำ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...วิสัยทัศน์ร่วมกัน กล้าแสดงความคิดเห็นนอกกรอบ ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมีความยุติธรรม ใชห้ลักประชาธิปไตย 

ตัดสินใจอย่างรอบคอบ สร้างความศรัทธาเชื่อม่ัน รูจ้ักเหตุรู้จักผลรู้จักตน...” 

       (ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2564) 

 

    “…สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการใชป้ัญญาให้ทีมสร้างแนวคิด

ใหม่ สรา้งวิธีการใหม่ และนําไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ สร้างชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพร่วมกัน…” 

       (ทักษิณ พลหงษ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

 

    “...พัฒนาตนไปสู่ความเป็นครูมอือาชีพภายใต้บรรยากาศของการ

เรียนรู้ร่วมกันของครู ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและ

วิชาชีพ…” 

       (ไมตรี เภาโพธิ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
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    “...สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีทักษะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การสร้างบรรยากาศ 

ให้เกิดความรู้สกึหรือมีทัศนคติทางบวกในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การแสวงหา

ความรูเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการปรับปรุงตนเอง โดยแสวงหาการสนับสนุน

จากบุคคลในอาชีพเดียวกัน…” 

       (จริะพร ราชสิงโห, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง  51   การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผู้นำครู ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู 

ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1. สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนช่วยเหลอืเพื่อนครู 

          6 60.00 

  2. ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน 

(PLC) 

          6 60.00 

  3. เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปัน แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน  

สร้างบรรยากาศกัลยาณมิตรเพื่อการทำงานร่วมกัน 

          5 50.00 

  4. มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนางาน           1 10.00 

  5. ร่วมกันพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและภายนอก           1 10.00 

  6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมคีวามยุติธรรม ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น 

          1 10.00 
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ตาราง  51  (ต่อ) 
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำครู 

ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  7. สร้างแรงบันดาลใจและกระตุน้การใช้ปัญญาให้ทีมสร้าง

แนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่ และนําไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผล 

เชงิประจักษ์ 

          1 10.00 

  8. ตัดสินใจอย่างรอบคอบ สรา้งความศรัทธาเชื่อมั่น รู้จักเหตุ

รู้จักผลรู้จักตน 

          1 10.00 
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 จากตาราง 51 ผลการสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำครู ซึ่งผูว้ิจัย

ได้พิจารณาแนวทางที่มคีวามถี่ตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็นแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังนี ้ 

  ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

   1. สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่อง และการสนับสนุนช่วยเหลอืเพื่อนครู 

   2. ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน (PLC) 

   3. เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปัน แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน  

สร้างบรรยากาศกัลยาณมิตรเพื่อการทำงานร่วมกัน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัยได้นำไปสรุปและอภปิรายผลในบทที่ 5 ต่อไป   

 
  



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ซึ่งผูว้ิจัยได้สรุปการศกึษาค้นคว้า และผลการวิจัยตามลำดับหัวข้อ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย  

  2. สมมตฐิานของการวิจัย  

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย  

  4. สรุปผลการวิจัย  

  5. อภปิรายผล  

  6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศกึษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 
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  5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1    

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีความความสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก 

  6. ภาวะผู้นำครูอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 
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วธิีดำเนินการวจิัย  

 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในปีการศกึษา 

2564 จำนวน 175 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 2,450 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศกึษา  

จำนวน 182 คน และครูผูส้อน จำนวน 2,268 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2563) 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 

2564 จำนวน 337 คน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การกำหนดตามตาราง 

Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 43) การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง 

ใช้วธิีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษา จำนวน 73 คน และครูผูส้อน จำนวน 264 คน 

 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 

ประมาณ (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 80 ข้อ ใชส้อบถามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำครู จำนวน 31 ข้อ ซึ่งค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .330 

- 0.742 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .977 และเพื่อศกึษาประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 49 ข้อ ซึ่งค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .245 - .821 ค่าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม เท่ากับ .977 
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สรุปผลการวิจัย  

 

 ผลการวิจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี ้ดา้นการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ด้านการมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา และการเป็นผู้นำการจัดการเรยีนการสอน 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านการวัดผล 

ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนเิทศการศกึษา และด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

  3. เปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อ

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อจำแนกตาม

ประสบการณ์ในตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  4. เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  5. ภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
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  6. ค่าอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

พบว่า มีจำนวน 4 ด้านที่สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็น

ผูน้ำการจัดการเรียนการสอน ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .392 รองลงมา ได้แก่ 

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.260 ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนา มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .167 

และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .142 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 77.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ  ± .21506 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

 Y′ = .543 + .334x4 + .257x2 + .151x3 + .145x1 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

 ZY
′ = .392Zx4 + .260Zx2 + .167Zx3 + .142Zx1 

  7. แนวทางการยกระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วยภาวะผู้นำครู 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผูน้ำ 

แห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรยีนการสอน ด้านการมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ดังต่อไปนี ้

   7.1 ด้านการเป็นผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

    7.1.1 ครูควรมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและพัฒนา

งาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (PLC)         

    7.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

มาใช้ในการพัฒนางาน 
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    7.1.3 ครูต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะนำแนวคิด วิธีการ 

เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

   7.2 ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

    7.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล 

และมีทักษะการสอนในสถานณ์ปัจจุบัน 

       7.2.2 นำเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการสอนให้กับ

ผูเ้รียนใหเ้ท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบัน 

    7.2.3 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มคีวามคิดสร้างสรรค์ 

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

   7.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ 

    7.3.1 เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน 

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

    7.3.2 ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยยึด

หลักการมสี่วนร่วม 

   7.4 ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ได้แก่       

    7.4.1 สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนช่วยเหลอืเพื่อนครู 

    7.4.2 ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน (PLC) 

    7.4.3 เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลอื แบ่งปัน แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน  

สร้างบรรยากาศกัลยาณมิตรเพื่อการทำงานร่วมกัน   

 

อภิปรายผล  

 

 การวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผู้วจิัยขอนำเสนอการอภปิรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน ที่ว่า “ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ดา้นการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ด้านการ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน และด้านการเป็นผู้นำ 

แห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายใน 

และภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของผู้บริหารสถานศกึษาก่อให้เกิดพลัง 

แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการ

วางแผน กำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนา

ประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง ศกึษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  

เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ให้ความร่วมมอืช่วยเหลอื สนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจ

แก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรอืทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้นำหรือผู้ตาม

ได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น เพื่อสร้างและดำรงสัมพันธภาพของสมาชิก 

ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังที่ ศรีอษุา  

กมลธรรมรักษ์ (2557, หน้า 72) กล่าวว่าภาวะผู้นำครู คือ ลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดง

ออกมาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มคีุณภาพ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อใหเ้กิดพลังแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ รินนา ราชชารี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครูใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า 1) ความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครูและระดับภาวะผูน้ำครูโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ ไชยา ภาวะบุตร (2560, หนา้ 323) กล่าวว่าภาวะ

ผูน้ำครู เป็นตัวชีว้ัดหนึ่งในสมรรถนะประจำสายงานของครูผูส้อน ดังที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่ได้กำหนดใหครูผู้สอนตองมีภาวะผูน้ำครูซึ่งสมรรถนะ

ประจำสายงานนีม้ีปัจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโดยตรงในการบริหาร

จัดการช้ันเรียนของตนเอง ซึ่งครูที่ตอ้งใชภ้าวะผูน้ำในการบริหารจัดนักเรียนที่ตนเอง

รับผิดชอบรับผิดชอบอยู่ เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาที่เนนการบริหารโดยใช

โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซึ่งลวนแต่เป็นการสงเสริมใหครูมีส่วนร่วม 
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และมีภาวะผูน้ำในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนมากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ปาริฉัตร คำเห็น (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า 1) ภาวะผูน้ำครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน ที่ว่า “ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี ้ดา้นการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน ด้านการนเิทศการศกึษาและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามลำดับที่เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 สามารถบริหารจัดการงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดทำแผนงานวิชาการ 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายหลัก บริหารงานเน้นความร่วมมอืกันทำงาน  

มีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะช่วยใหก้ารดำเนินงานมคีวามสอดคล้องสัมพันธ์และเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน กระจายอำนาจและความรับผดิชอบให้ผู้ปฏิบัติ ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้

ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็น

สิ่งจำเป็นสำหรับงานวิชาการ บุคลากรมีวินัยในตนเองใช้เทคนิคส่งเสริมผูร้่วมงานมากกว่า

การสอนความรู ้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ประสานงาน สามัคคี มีมนุษย์

สัมพันธ์และความร่วมมอืย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการ ตดิตามและ

ประเมินผลสิ่งจำเป็นในการพัฒนางานวิชาการ สอดคล้องกับวิเศษ พลอาจทัน (2555, 

หนา้ 46) กล่าวว่า งานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศกึษา ทั้งนี้

เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษาก็คือ การจัดการศกึษา คุณภาพและมาตรฐานของ

สถานศกึษา จงึอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยงานด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงาน

ด้านการวัดและประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินงานด้านวิชาการจะมีการวางแผนงานด้าน 
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วิชาการ ขัน้การจัดและดำเนินการและขั้นส่งเสริมการติดตามผลดา้นวิชาการ หลักการ 

บริหารงานด้านวิชาการ คอื หลักแห่งประสทิธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับ 

หทัยชนก ปัญญา (2558, หน้า 25) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นกิจกรรมการ

จัดการเกี่ยวกับงาน ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ด้านวัดผลประเมินผล ด้านพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ด้านนิเทศการศกึษา ด้านส่งเสริม และสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ดา้น

จัดการเรยีนการสอน ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศกึษาจงึเป็นผู้ที่มบีทบาทและหน้าที่

สำคัญยิ่งในงานวิชาการ ถ้าบุคลากรทุกคนมคีวามตระหนัก มคีวามเข้าใจในวัตถุประสงค์

ของการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่รับผดิชอบแล้ว ย่อมเป็นการ

ง่าย ที่จะทำให้งานวิชาการนั้นบรรลุและนำความสำเร็จมาสู่สถานศกึษาที่จะสร้างผูเ้รียนให้

มีคุณภาพ มคีวามรู ้มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวติ 

ในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, 

บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการมสี่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 1) การ

มีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศ

ภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ พบว่า 1) ประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศภายใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูร้ับการนเิทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  3. ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

   3.1 ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานที่ว่า “ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 
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การดำรงตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน” ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะครูผูส้อนในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีความมุ่งม่ันและพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและช่วยเหลอืครูคนอื่นใหส้ามารถพัฒนาตนเอง ภายใต้

บรรยากาศของการเรยีนรูร้่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการใชป้ัญญาให้ทีมสรา้ง

แนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่และนำไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ สนใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงคอยใหค้ำปรึกษากับครูใหม่เป็นผู้นำทางการ

เรียนการสอนที่เกิดจากตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดขีองการสอนและการเรียนรู้ เป็นผู้นำด้าน

การเรียนการสอน แสดงความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการเรียนการสอน มีทักษะการสอน

แบบมอือาชีพและเป็นผูส้อนที่ดีในห้องเรียนเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่สามารถปฏิบัติงานเป็น

ทีมกับเพื่อนครูในโรงเรยีนของตนและสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ ทำงานร่วมกับครูคน

อื่นและผูบ้ริหาร มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนหรอืการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีความความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 

โดยมีการวางแผนอย่างมีวสิัยทัศน์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของ

โรงเรียนร่วมกับผูอ้ื่น มคีวามรเิริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

นวัตกรรม พร้อมทั้งกระตุ้นผูอ้ื่นให้มกีารเรียนรู้และความร่วมมอืในวงกว้างเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน สถานศกึษา วิชาชีพครูและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้ระบบขั้นตอนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ดังที่ Silns, and Mulford, (2002, p. 2) กล่าวว่า ผู้นำครูเป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่มคีุณภาพสูงและการเรียนการสอนในโรงเรยีน

อันดับแรกแต่หลักการที่สำคัญจะมุ่งเน้นปรับปรุงการเรียนรูแ้ละเป็นรูปแบบของการเป็น

ผูน้ำที่เน้นหลักความร่วมมอืระดับมอือาชีพการพัฒนาและการเจริญเติบโต ภาวะผู้นำครู

ไม่ได้มบีทบาทอย่างเป็นทางการ ความรับผดิชอบหรอืภาระงานประจำ แต่จะรวมถึง

รูปแบบของหน่วยงานที่ครูได้รับการเสริมอำนาจที่จะนำไปสู่การพัฒนางานที่ส่งผลกระทบ

โดยตรงกับคุณภาพของการเรียนการสอนผูน้ำครูนัน้มทีั้งในและนอกห้องเรยีน และนำไปสู่

ชุมชนของครูและอิทธิพลอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการศกึษาและดังที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หน้า 24) ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครู 

หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การทำงาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรใน

องคก์รปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
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ขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมการจัดระบบ

พัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล คณะทำงาน ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ศกึษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและผูท้รงคุณวุฒิ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดสมรรถนะครูในสถานการณ์ 

ที่หลากหลายรูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศกึษาของสถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) และการศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่จำเป็นที่ต้องใชใ้นการปฏิบัติงานของครูผูส้อนระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่าสมรรถนะครูผูส้อน ประกอบไปด้วย สมรรถนะหลักและ

สมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งภาวะผู้นำครู เป็นองค์ประกอบที่ถูกประเมินในสมรรถนะ

ประจำสายงาน (Functional Competency) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร คำเห็น 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ผูบ้ริหารและครูที่มสีถานภาพต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมไม่

แตกต่างกัน 

   3.2 ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ว่า 

“ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียนมีความ

แตกต่างกัน” ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะครผููส้อนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ศกึษาค้นคว้าหาความรู ้มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาส

พัฒนาตนเองดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศกึษาดูงาน 

การค้นคว้าด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา

งาน พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้าน 

ต่าง ๆ กับผูบ้ริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศกึษา การร่วมมอืกับผูบ้ริหารและเพื่อน

ร่วมงานพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน ดังที่ 

Lieberman and Miller (2004, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 325 - 326)  

ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำครูทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรยีน ทั้งในด้านวัฒนธรรมการ

ทำงานคุณภาพผูเ้รียนการพัฒนาครูใหเ้ป็นครูผูน้ำและใช้ภาวะผูน้ำเพื่อการปรับปรุง 
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การเรียนการสอนในโรงเรยีนให้เกิดประโยชน์ 4 ประการ คอื เปิดโอกาสให้ครูผูน้ำได้มสี่วน 

ร่วมในการพัฒนาการศกึษาเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ ประกาศเกียรติ

คุณ การสร้างโอกาสของความก้าวหน้าในวิชาชีพและรางวัลที่สำหรับครูที่มีภาวะผูน้ำและ

เป็นตัวแบบสำหรับครูผู้นำแบบประชาธิปไตยให้กับผูเ้รียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

รินนา ราชชารี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครูในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

   3.3 ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานที่ว่า “ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ใน

ตำแหน่งมีความแตกต่างกัน” ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะครูผูส้อนในโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้ค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและ

แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา

การศกึษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็น

หมวดหมู่และปรับปรุงใหท้ันสมัยสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูอ้ื่นเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้

คำปรึกษา แนะนำ นเิทศ และถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผูอ้ื่น มีการ

ขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรูใ้ช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/

พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน 

ผูป้กครอง และชุมชนดังที่ Suranna and Moss (2002, p. 23) ทำการวิจัยค้นหาภาวะผูน้ำ

ของครูในการเรียนการสอนวิชาชีพครูพบว่า ครูผู้มีภาวะผูน้ำมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ 

เป็นผู้สอนที่ดีในหอ้งเรียน เป็นผู้นำทางชีวิตให้กับเพื่อนครู เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรรับบทบาท

เป็นตัวแทนขององค์กรทั้งในโรงเรียนหรอืของสมาคมท้องถิ่น ทำงานร่วมกับครูคนอื่น ๆ 

และผูบ้ริหารด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร คำเห็น (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา

ภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า  
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ผูบ้ริหารและครูที่มีความคิดเห็นจำแนกตามประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความ 

คิดเห็นต่อภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

   4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

มีความแตกต่างกัน” ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีการจัดทำแผนงานวิชาการโดยการรวบรวม

ข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ มีรายละเอียดที่สำคัญ คือ 

แผนปฏิบัติงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ

หลักสูตรสถานศกึษาโดยมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เองใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลง 

มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จติใจ สตปิัญญา มีความรู้ 

คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข จัดการเรยีนการสอนและการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การสอนในสถานศกึษาดำเนนิไปด้วยดีและสามารถ

ปฏิบัติได้ วัดประเมินผลและดำเนนิการเทียบโอน โดยกำหนดระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษาอย่างชัดเจน วิจัยและพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยใหเ้ป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน พัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ สร้างความตระหนักใหค้รูและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในกระบวนการนเิทศภายใน 

ดังที่ วิเศษ พลอาจทัน (2555, หนา้ 46) กล่าวว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ

การบริหารสถานศกึษา ทั้งนีเ้พราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษาก็คือ การจัดการศึกษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถานศกึษา จงึอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยงาน 
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ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริม 

งานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล ขัน้ตอนการดำเนินงานด้าน

วิชาการจะมีการวางแผนงานด้านวิชาการ ขัน้การจัดและดำเนนิการและขั้นส่งเสริมการ

ติดตามผลดา้นวิชาการ หลักการบริหารงานด้านวิชาการ คอื หลักแห่งประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า การมสี่วนร่วมของครูใน

การบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน” ที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะงานวิชาการเป็นงานหลักหรอืเป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาที่

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

มุ่งใหก้ระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ 

ที่จะให้สถานศกึษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะ

เป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ

พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัย

เกือ้หนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ดังที่ จำลอง โคตรพัฒน์ (2555, หนา้ 22) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

มีความสำคัญและเป็นหัวใจของการจัดการศกึษาในโรงเรียน เป็นงานหลักของผูบ้ริหารที่

จะต้องให้ความสนใจและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แก่นักเรียนและระบบการศึกษาให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุขตามความมุ่งหมายของการ 
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จัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไข  

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ 

(2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงาน

วิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

พบว่า การมสี่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการ 

ของโรงเรียนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

   4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

กัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความแตกต่าง

กัน” ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของการบริหารงานวิชาการ 

คำนงึถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทำให้ดทีี่สุดนำไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง คำนึงถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผดิชอบร่วมกัน  

ทำให้ผลผลิตมคีุณภาพ คำนึงถึงประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัดการ

ดำเนนิงานทางวิชาการ คำนึงถึงคุณภาพของผูเ้รียนเป็นหลักและผูบ้ริหารเข้าใจขอบข่าย

การบริหารงานวิชาการ เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน นำสู่การปฏิบัติให้ผูเ้รียนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ดังที่ หทัยชนก ปัญญา (2558, หน้า 25) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 

เป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงาน ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ดา้นวัดผล

ประเมินผล ดา้นพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ด้านนิเทศการศกึษา 

ด้านส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ด้านจัดการเรียนการสอน ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศกึษา 

จงึเป็นผู้ที่มบีทบาทและหน้าที่สำคัญยิ่งในงานวิชาการ ถ้าบุคลากรทุกคนมคีวามตระหนัก 

มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจุดมุ่งหมายของการจัดการเรยีนการสอน 

ที่รับผดิชอบแล้ว ย่อมเป็นการง่ายที่จะทำให้งานวิชาการนัน้บรรลุและนำความสำเร็จมาสู่

สถานศกึษาที่จะสร้างผูเ้รียนให้มคีุณภาพ มคีวามรู้ มจีริยธรรมและคุณสมบัติตามที่

ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวติในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สรายุทธ สิมมาจันทร์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน

และประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน ในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความความสัมพันธ์กันใน

ทางบวก เมื่อพจิารณาภาวะผูน้ำครูทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู  

ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการ

เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับสูง สอดคล้องกับสมมตฐิาน

ที่ว่า “ภาวะผูน้ำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มีความความสัมพันธ์กันในทางบวก” ที่เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 มคีวามสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น จัดรูปแบบวิธีการสอน โดยมี

ความสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรยีนรูแ้ละเข้าใจใน

บทเรียน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้รียน ศกึษา วเิคราะห์ ความจำเป็น

ในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศกึษาและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศกึษา วเิคราะห์ วิจัย บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

ดำเนนิการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในรูปแบบหลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศกึษา ดังที่ Harris and Muijs (2005, p. 13) กล่าวว่า ภาวะผู้นำครูว่าม ี

4 บทบาท ดังนี ้1) ครูสามารถนำหลักการของการปรับปรุงโรงเรยีนในภาพรวมให้ทุกคนมี

ความเข้าใจ ร่วมกันและนำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรยีนของตนเอง 2) ภาวะผูน้ำในการมสี่วน

ร่วมให้มคีวามเข้าใจว่าครูเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและมีความเป็นเจ้าของ ซึ่งภาวะผูน้ำนี้
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จะช่วยใหค้รูคนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น และการทำงานกับเพื่อน

ร่วมงานและร่วมกันพัฒนาโรงเรยีนไปสู้เป้าหมายร่วมกัน 3) ครูเป็นแหล่งขอ้มูลสำคัญเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญในโรงเรียน และเป็นคนที่สามารถแสวงหาความร่วมมอืกับภายนอกองค์การได้ 

4) ครูเป็นผู้ที่พยายามสร้างใหเ้กิดความส้มพันธ์ใกล้ชิดของครูและเกิดการเรยีนรู้ร่วมกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าการมสี่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ทางบวก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการนเิทศ

ภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการ

การนเิทศภายในโดยรวมมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์พงษ์ 

วิเศษ (2561, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .423) และ

สอดคล้องกับ ปิยณัฐ วงศ์เครือศร (2562, หนา้ 52) กล่าวว่า ครู เป็นบุคคลสำคัญมีส่วน

สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสาร รับผดิชอบหนา้ที่ตระหนักถึงความสำคัญ

และจุดมุ่งหมายของงาน เพื่อที่จะนำนักเรียนและโรงเรียนไปสู่การพัฒนาที่ดขีึน้ รวมถึงครู

ต้องเป็นผู้ที่มคีวามเป็นผู้นำและมีบทบาทในการบริหารงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 

  6. ตัวแปรภาวะผูน้ำครูที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มี 4 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 คือ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 
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.392 รองลงมา คือ ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

การพยากรณ์ เท่ากับ .260 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

การพยากรณ์ เท่ากับ .167 และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .142 ตามลำดับ ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันอธิบาย 

ความแปรปรวนของระดับภาวะผูน้ำครู มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

โดยรวม ได้รอ้ยละ 77.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 

± .21506สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ว่า “ภาวะผูน้ำครูอย่างน้อย 1 ดา้น มอีำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน”  

ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะภาวะผูน้ำคร ูเป็นความสามารถของครูในการศกึษาค้นคว้า  

หาความรู ้ตดิตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่

เสมอ มกีารสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

โดยมีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนา

ประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมอื ช่วยเหลอื สนับสนุน เสริมแรง 

ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้นำ

หรอืผูต้ามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น พัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไป 

จัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรยีนรายบุคคล เพื่อจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาสื่อการสอน เทคนิคการ

สอนต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียน 

เป็นสำคัญ อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มกีาร

สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน เพื่อพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู ้ประเมินผลการเรียนของผู้เรยีน พรอ้มทั้งรายงาน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ปัญหาความต้องการของผู้เรยีน เพื่อการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รินนา ราชชารี (2559, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำครูในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ดา้นเจตคติ ด้านสิ่งแวดล้อมและดา้น

บุคลากร มอีำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยภาพรวมอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ฤทธิศักดิ์ สุวรรณไตรย์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยภาวะผูน้ำครู 

ที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของการจัดการเรยีนรู้ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร ผลการวิจัยพบว่า อำนาจพยากรณ์ปัจจัยภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ 

ของการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม จำนวน 5 ด้าน พบว่า 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ปัจจัยภาวะผูน้ำครู โดยมีภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คอื ด้านการ 

มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเ้รียน ด้านการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ และด้านการปฏิบัติงาน 

อย่างไตร่ตรอง โดยมีค่าอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 72.20 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์ ±. 24085 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการศกึษาภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 มีดังนี้ 
 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  ภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำครู 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่มอีำนาจพยากรณ์ มี 4 ดา้น ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน ดา้นการมสี่วนร่วม 

ในการพัฒนา และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

   1.1 ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ครูควรใหค้วามสนใจต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

นวัตกรรม พร้อมทั้งกระตุ้นผูอ้ื่นให้มกีารเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้

ระบบขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

   1.2 ด้านการเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี 

ของการสอนและการเรียนรู้ แสดงความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการเรียนการสอน และมี 

ทักษะการสอนแบบมอือาชีพ  



248 

   1.3 ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนา ครูควรเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่

สามารถปฏิบัติงานในทีมกับเพื่อนครูในโรงเรยีนของตนและสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ 

มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน เป็นผู้นำด้านการมีส่วน

ร่วมให้ความช่วยเหลอืและร่วมมอืกับครูคนอื่น 

   1.4 ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ครูควรมีความมุ่งม่ันและพัฒนา

ตนไปสู่ครูมอือาชีพอย่างต่อเนื่องและสนับสนุน ช่วยเหลือครูคนอื่นให้สามารถพัฒนาไปสู่ 

ครูมอือาชีพด้วย เป็นพี่เลีย้งคอยให้คำปรึกษากับครูใหม่ ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ร่วมกัน 

 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาภาวะผูน้ำครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรูข้องนักเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  2.2 ควรศึกษาภาวะผู้นำครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพของครู (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  2.3 ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1  

  2.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ   
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวจิัย 

 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน ์อาจารย์ประจำหลักสูตร          

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

   4. นางสุคนธ์ จีนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 5. นายไมตรี เภาโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองปลานอ้ย  

(สุทธะเรืองศลิป์) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

รายนามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางยกระดับภาวะผู้นำครู 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์  

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน ์อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 4. ดร.สมพร หลิมเจรญิ ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

การจัดการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 5. ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบ้านนาแก 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 6. ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์ 

นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 7. นางสุคนธ์ จนีคำ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 8. นายทักษิณ พลหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านค้อนอ้ย  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 9. นายไมตรี เภาโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองปลานอ้ย  

(สุทธะเรืองศลิป์) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 10. ดร.จริะพร ราชสิงโห ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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หนังสือรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



291 

 
 

 



293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั     
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เรื่อง  ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

คำชี้แจง   

 1. แบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาภาวะผู้นำครู 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 และแบบสอบถามนี้สำหรับผูบ้ริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2. แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 3 ตอน 

  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 3. แบบสอบถามชุดนีใ้ช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเท่านั้นไม่กระทบ 

ต่อผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามครบทุกตอน

ทุกข้อจะเป็นพระคุณอย่างสูง ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทาง

สำหรับการวิจัย เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 

 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามในครั้งนี้ 

 

 

 

วีระยุทธ  แสงไชย 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เรื่อง  ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หนา้คำหรอืข้อความที่เป็น

จรงิเกี่ยวกับสถานภาพของท่าน 

  1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

      ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

     ครูผูส้อน 

  2. ขนาดโรงเรยีน 

     ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา) 

     ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียนตัง้แต่ 120 - 719 คน) 

     ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 คนขึน้ไป) 

  3. ประสบการณ์ในตำแหน่ง   

     น้อยกว่า 10 ปี  

     ระหว่าง 10 – 20 ปี  

     มากกว่า 20 ปี  
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ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามอื 

 ตามความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับใด ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

  5  หมายถึง  ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง  ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับมาก 

  3  หมายถึง  ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อย 

  1  หมายถึง  ภาวะผูน้ำครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

 

ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำครู 
ระดับภาวะผูน้ำครู 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

00 

การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและ

แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดว้ยวิธีการ 

ที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 

การศกึษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง 

  

   

 

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเห็นต่อภาวะผูน้ำครู ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู  

อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำครู 
ระดับภาวะผูน้ำครู 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

1 

 

 

 

การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหา

โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศกึษา 

ดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง 

     

2 

 

การรวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้  

จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงใหท้ันสมัย 

     

3 

 

 

การสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนรู ้องค์กรและการพัฒนา

วิชาชีพ 

     

4 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เพื่อพัฒนา

ตนเอง และพัฒนางาน 

     

5 

 

การให้คำปรึกษา แนะนำ นเิทศ และถ่ายทอด

ความรู ้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่เพื่อนครู 

     

6 

 

 

การขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับ

เพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ในหน่วยงานอื่น ๆ 

     

7 

 

 

การสรา้งแรงบันดาลใจและกระตุน้ให้เกิดการ

เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการ

เรียนรู้ และการพัฒนาผูเ้รียน 

     

8 

 

การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน  

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

     

  ด้านที่ 2 การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 

9 

 

 

 

มีความรูค้วามเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำครู 
ระดับภาวะผูน้ำครู 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 2 การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

10 

 

 

การใชเ้ทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

และปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน มีทักษะ

การสอนแบบมอือาชีพ 

     

11 

 

การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่องที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

     

12 

 

การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และสรุปองค์

ความรูด้้วยตนเอง 

     

13 

 

 

การจัดให้มีสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 

และเพียงพอเพื่อให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 

จากสื่อและแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

     

14 

 

การเปิดโอกาสใหน้ักเรียนร่วมวางแผน 

การจัดการเรียนรูแ้ละกิจกรรมเสริมในช้ันเรียน 

     

15 การมทีักษะการจัดการเรยีนรูแ้บบมอือาชีพ      

16 

 

 

มีความรูค้วามสามารถในการวัดและ

ประเมินผล และนำผลการประเมินมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาผูเ้รียน 

     

ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

17 

 

มีความสามารถในการสร้างทีมงานภายใน

โรงเรียน 

     

18 

 

การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนางาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 

     

19 

 

 

 

 

การมสี่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  

กับผูบ้ริหาร เพื่อนครู และบุคลากรทางการ

ศกึษา เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของโรงเรียน 
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ข้อที ่
 

ภาวะผูน้ำครู 
ระดับภาวะผูน้ำครู 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (ต่อ) 

20 

 

การมสี่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกับบุคลากร 

ในโรงเรยีน หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

21 การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น       

22 

 

การตัง้เป้าหมายร่วมกัน และมุ่งม่ันในการ

พัฒนางานสู่เป้าหมาย 

     

23 

 

การสรา้งความร่วมมอืและสัมพันธภาพที่ดี 

กับผูป้กครองและชุมชน 

     

24 

 

มีความสนใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็น

ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

ด้านที่ 4 การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

25 มีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม      

26 

 

มีการวางแผนโดยการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 

ได้จริงตามเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน 

     

27 

 

มีความสารถในการระบุลักษณะของปัญหา 

และข้อขัดแย้ง 

     

28 

 

การร่วมมอืกับผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน  

พัฒนานวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

     

29 เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา      

30 

 

สร้างความตระหนักใหก้ับทีมงานให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน 

     

31 

 

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ

ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 



301 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามอื 

 ตามความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับใด ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

  5  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

  4  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับ

มาก 

  3  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน อยู่ในระดับ

ปานกลาง 

  2  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน อยู่ในระดับ

น้อย 

  1  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับ

น้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

 
 

ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

00 

จัดให้มกีารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เอง 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบ 

ให้กับสถานศกึษาอื่น 
 

    

 

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

1 

 

 

จัดให้มกีารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบให้กับ

สถานศกึษาอื่น 

     

2 

 

 

 

จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จติใจ 

สติปัญญา มคีวามรูคู้่คุณธรรม สามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

     

3 

 

จัดให้มรีายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     

4 

 

 

 

 

เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ละเอียด 

มากขึ้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 

การศกึษา ด้านศาสนา ดนตร ีนาฏศิลป์ กีฬา 

อาชีพ การศกึษาสำหรับผู้บกพร่อง พิการและ

การศกึษาทางเลือก 

     

5 

 

 

สถานศกึษาเพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชา 

ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการ 

ของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

     

6 

 

 

การนเิทศ ติดตาม ประเมนิผล ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษา และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด

ทราบเป็นประจำทุกปี 

     

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

7 

 

 

 

 

จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 

สอนจรงิ 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ต่อ) 

8 

 

 

 

จัดการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็น

สำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรูต้ามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

9 

 

 

ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน 

     

10 

 

พัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  

ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

     

11 

 

 

ดำเนนิการวัดผลและประเมินผลได้สอดคล้อง 

ตามตัวชีว้ัด และนำผลการประเมินผล  

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     

12 

 

ทำการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

     

13 

 

 

ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผูเ้รียน 

ช่วยเหลอืผูเ้รียนที่พิการ ด้อยโอกาส และผูเ้รียน  

ที่มคีวามสามารถพิเศษ 

     

ด้านที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

14 

 

จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ตามสาระและหน่วยการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

     

15 

 

 

 

จัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้ยืดหยุ่นตามความ

เหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ

ผูเ้รียน 

     

16 

 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 

17 

 

 

ปลูกฝังผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ที่ดงีาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้อง

กับเนือ้หาสาระและกิจกรรม  

     

18 

 

จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรยีนรู้  

ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

     

19 

 

 

 

 

นำภูมปิัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมอื

เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความ

เหมาะสมเพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตาม

ศักยภาพ   

     

20 

 

 

 

 

มีการนเิทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนเิทศ ที่ร่วมมือ

ช่วยเหลอืกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน

ของบุคลากรภายในสถานศึกษา  

     

21 

 

ใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ 

     

22 

 

 

 

ครูเข้ารับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความสามารถของผู้เรยีน  

     

ด้านที่ 4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

23 

 

 

 

ผูบ้ริหารและครูร่วมกันกำหนดนโยบายวางแผน 

ในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

24 

 

 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การใชส้ื่อการเรียนรู้ 

และเทคโนโลยี และสามารถก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

     

25 

 

 

จัดตัง้เครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ  

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรูข้องสถานศกึษา 

ที่มปีระสิทธิภาพ 

     

26 

 

 

จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสรา้ง 

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้มี

ประสิทธิภาพ  

     

27 

 

 

พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

และใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้ของสถานศกึษาและ

ชุมชน 

     

28 

 

 

ดำเนนิการนิเทศ ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลอื 

ในการจัดหา ผลติ ใช้ และพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษาอย่างสม่ำเสมอ  

     

ด้านที่ 5 การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

29 

 

 

กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรสถานศกึษา และใหส้อดคล้องกับ

นโยบายระดับประเทศ 

     

30 

 

การจัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาเป็นไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

     

31 

 

ดำเนนิการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

ประสบการณ์ถูกต้อง 

     

32 

 

 

การอนุมัติผลการเรียนได้ถูกต้องตามระเบียบ

ปฏิบัติ 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 5 การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทยีบโอนผลการเรียน (ต่อ) 

33 

 

 

จัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกช้ัน 

และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่นักเรียนไม่ผ่าน 

การประเมนิ 

     

34 

 

 

จัดให้มเีครื่องมอืวัดผลคุณภาพสูงด้านความรู้ 

ทักษะ และบุคลิกภาพตามระดับขั้นพฤติกรรม 

ที่ระบุในตัวชีว้ัดมาตรฐานครบทุกตัวชีว้ัด 

     

35 

 

 

 

จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชใ้นการ

อ้างองิ ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

     

36 

 

 

การอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ  

รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียน 

การเลื่อนช้ัน และจบการศกึษา 

     

37 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอน 

การเรียนถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

     

ด้านที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

38 

 

 

มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อ

กำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา  

     

39 

 

 

 

มีการใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้ และกระบวนการทำงานของครูและ

ผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียน 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (ต่อ) 

40 

 

 

 

 

การพัฒนาครูและนักเรียนใหม้ีความรู้ 

โดยใช้กระบวนการวิจัยใหน้ักเรียนได้ฝกึการคิด  

การจัดการหาเหตุผลในการตอบปัญหา 

การผสมผสานความรูแ้บบสหวิทยาการ  

และการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจ 

     

41 

 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วย

กระบวนการวิจัย 

     

42 

 

การนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ของผู้เรยีน 

     

43 

 

มีการจัดทำรายงานผลของการวิจัยและเผยแพร่  

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ 

     

ด้านที่ 7 การนิเทศการศึกษา 

44 

 

 

 

สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผูท้ี่เกี่ยวข้องให้

เข้าใจกระบวนการนเิทศภายในว่าเป็น

กระบวนการทำงานแบบกัลยาณมติรเป็นการ

เรียนรู้ร่วมกัน 

     

45 

 

เลือกใช้เครื่องมอืในการนเิทศที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับเรื่องที่นเิทศ 

     

46 

 

 

จัดให้มกีารนเิทศภายในสถานศกึษาที่เป็น

กระบวนการ มีระบบที่ชัดเจน มีคุณภาพ 

และต่อเนื่อง 

     

47 

 

นำผลการนเิทศไปพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงาน

ของครูและบุคลากรใหม้ีคุณภาพ  

     

48 

 

 

จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยง 

กับระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา 
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ข้อที ่
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 7 การนิเทศการศึกษา (ต่อ) 

49 

 

 

ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาระบบและกระบวนการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของ

สถานศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

 

ขอขอบคุณที่ท่านใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

งานวจิัย เรื่อง ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการ 

   ของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 

ชื่อผู้วิจัย นายวีระยุทธ  แสงไชย  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์    ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร 

 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................. 

 สถานที่ทำงาน................................................................................................. 

 วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์............................................................................... 

 เริ่มการสัมภาษณ์เวลา...........................จบการสัมภาษณ์เวลา........................ 

 

ประเด็นคำถาม 

  

 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1  

 1. ท่านมีแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำครู ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. ท่านมีแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำครู ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการ

สอนอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3. ท่านมีแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำครู ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนาอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4. ท่านมีแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำครู ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ขอขอบพระคุณในความร่วมมอืของท่าน 

นายวีระยุทธ  แสงไชย 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก  จ   

ผลการวเิคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ  
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ตาราง 52 แบบสรุปผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำครู 

 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

2 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 15 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

2 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 
 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

2 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 
 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

3 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 
 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

3 47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 53 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของภาวะผูน้ำครู 

 

 

ภาวะผู้นำครู ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .330 - .712  

 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .806   

 

 

1 .563 

2 .495 

3 .626 

4 .330 

5 .462 

6 .712 

7 .423 

8 .534 

ด้านที่ 2 การเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน 

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .534 - .683 

 ค่าความเชื่อมั่น .866   

   

 

9 .683 

10 .534 

11 .676 

12 .546 

13 .642 

14 .620 

15 .663 

16 .584 

ด้านที่ 3 การมสี่วนร่วมในการพัฒนา    

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .411 - .675   

 ค่าความเชื่อมั่น .844 

   

 

 

17 .620 

18 .411 

19 .636 

20 .589 

21 .535 

22 .642 

23 .675 

24 .527 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้นำครู ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 4 การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง    

 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .557 - .742 

 ค่าความเชื่อมั่น .869   

   

 

25 .670 

26 .597 

27 .671 

28 .618 

29 .742 

30 .651 

31 .557 
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ตาราง 54 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิผลการบริหารงาน 

 วิชาการของโรงเรียน 
 

 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

ของโรงเรยีน 
ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

           ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .245 - .610 

           ค่าความเชื่อมั่น .722   

   

 

1 .610 

2 .501 

3 .245 

4 .555 

5 .484 

6 .349 

ด้านที่ 2 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

            ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .350 - .611 

            ค่าความเชื่อม่ัน .791 

 

 

7 .581 

8 .350 

9 .606 

10 .517 

11 .524 

12 .469 

13 .611 

ด้านที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

            ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .473 - .786 

            ค่าความเชื่อม่ัน .899 

   

 

 

14 .786 

15 .473 

16 .703 

17 .640 

18 .473 

19 .734 

20 .690 

21 .754 

22 .746 
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ตาราง 54 (ต่อ) 
 

 

 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

ของโรงเรยีน 
ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา 

           ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .519 - .675 

           ค่าความเชื่อมั่น .811 

    

 

23 .519 

24 .521 

25 .542 

26 .546 

27 .675 

28 .629 

ด้านที่ 5 การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 

            ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .544 - .821 

            ค่าความเชื่อม่ัน .895 

    

 

 

29 .778 

30 .544 

31 .643 

32 .651 

33 .649 

34 .577 

35 .590 

36 .821 

37 .651 

ด้านที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

           ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .498 - .741 

           ค่าความเชื่อมั่น .850 

    

 

38 .498 

39 .566 

40 .661 

41 .638 

42 .697 

43 .741 
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ตาราง 54 (ต่อ) 
 

 

 แบบสอบถามเพื่อการวจิัยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .977 และค่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง .245 - .821 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านรายละเอียด ดังนี้ 

  ภาวะผู้นำครู 

   ด้านที่ 1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  

.330 - .712 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .806  

   ด้านที่ 2 การเป็นผูน้ำการจัดการเรียนการสอน ค่าอำนาจจำแนก

ระหว่าง .534 - .683 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .866   

   ด้านที่ 3 การมสี่วนร่วมในการพัฒนา ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  

.411 - .675 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .844  

   ด้านที่ 4 การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 

.557 - .742 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .869  

  ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน 

   ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  

.245 - .610 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .722   

   ด้านที่ 2 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ค่าอำนาจจำแนก

ระหว่าง .350 - .611 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .791  

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

ของโรงเรยีน 
ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

ด้านที่ 7 การนิเทศการศกึษา 

  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .566 - .742 

  ค่าความเชื่อมั่น .861 

   

 

 

44 .607 

45 .566 

46 .602 

47 .721 

48 .680 

49 .742 
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   ด้านที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  

.473 - .786 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .899 

   ด้านที่ 4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ค่าอำนาจจำแนก

ระหว่าง .519 - .675 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .811  

    ด้านที่ 5 การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .544 - .821 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .895  

   ด้านที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .498 - .741 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .850  

   ด้านที่ 7 การนิเทศการศกึษา ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .566 - .742  

และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .861  

 
 



323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ภาพประกอบการวิจัย  
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   ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

     ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 

 
 

   ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

     ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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   ภาพประกอบ  4   สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.ชรินดา พิมพบุตร  

       รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   

 
 

   ภาพประกอบ  5  สัมภาษณ์ ดร.สมพร หลิมเจรญิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  

    และประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

    ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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   ภาพประกอบ  6  สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ  

    ผูอ้ำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาแก 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 
 

   ภาพประกอบ  7  สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางสุคนธ์ จีนคำ 

    ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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   ภาพประกอบ  8  สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ 

    ผูอ้ำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเชงิชุมราษฎร์นุกูล 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 
 

   ภาพประกอบ  9  สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายทักษิณ พลหงษ์ 

    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านค้อนอ้ย 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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   ภาพประกอบ 10  สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายไมตรี เภาโพธิ์ 

    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 
 

   ภาพประกอบ 11   สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.จริะพร ราชสิงโห 

    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ – สกุล       นายวีระยุทธ แสงไชย 

วัน เดือน ปีเกิด      16 มกราคม 2533 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน     124 หมู่ 7 บ้านอ้อมแก้ว ตำบลบ้านโพน 

       อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ตำแหน่งปัจจุบัน      ครู  

สถานที่ทำงาน      โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ตำบลโนนหอม  

       อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2546    ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 

       ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2549    ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนโพนพิทยาคม 

       ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2552    ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนโพนพิทยาคม 

       ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2557    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 พ.ศ. 2564   ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

       สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2557    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห  

       อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 พ.ศ. 2559    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห  

       อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

 พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม  

       ตำบลโนนหอม อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 


