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Abstract  
The objectives of this research were to: 1) study the academic leadership of school administrators 

under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2,.2) study the teaching efficiency of teachers 

of  these schools; and 3) determine the relationship between academic leadership of  these school administrators 

and teaching efficiency of these teachers. A sample including administrators and teachers of these schools was 

randomly selected.  The research instrument was questionnaires.  The data were analyzed in terms of 

percentage, mean, standard deviation, and tested the hypothesis with Pearson correlation. 

The research findings could be summarized as follows.  1) All aspects of academic leadership of school 

administrators were overall at the high level, both as a whole and individually.   The aspect ranked at the top 

was that of supervision.  2) Teaching efficiency of the teachers was overall at the high level, on both as a whole 

and individual aspect.  The aspect of teaching attention was ranked at the top.  3) Academic leadership of school 

administrators was highly and positively related to teaching efficiency of teachers at the significantly significant 

level  of  0.01.  Especially the aspect of understanding in theory and philosophy of any courses was positively 

related with teaching efficiency of the teachers. 

Keywords : The academic leadership, School Administrators, The teaching efficiency of teachers 

ภมิูหลงั  

การกา้วเขา้สูส่งัคมในยุคศตวรรษที ่21 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยี

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของโลกเข้าด้วยกัน มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย การ

เปลี่ยนแปลงในยุคน้ียิ่งมีความรวดเร็วมากขึ้นหลายเท่าจากอดีต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางการศกึษาในปจัจุบนัอย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได ้สถานศกึษาจงึต้องมกีารเตรยีมพรอ้มทัง้ดา้นภาวะ

ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา และกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องครูในศตวรรษที ่21 เพื่อเตรยีม

ความพรอ้มใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการดาํรงชวีติในโลกของการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างมศีกัยภาพและมคีวามสขุ 

  ครเูป็นแกนหลกัในฐานะผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการสรา้งความเจรญิของประเทศในทุกดา้น โดยเฉพาะเป็น

ผู้จดัการเรยีนรู้และพฒันาผู้เรยีน วชิาชพีครูจงึเป็นวชิาชพีของคนด ีคนเก่งในสงัคมครูควรเป็นต้นแบบที่ดงีาม

เพราะหน้าทีค่รูมคีวามสําคญัและยิง่ใหญ่ แต่จากการประเมนิผลของหลายหน่วยงานพบว่า การพฒันาครูที่ผ่าน

มายงัไม่ประสบผลสาํเรจ็ เช่น สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ผลการประเมนิผล การปฏริปูการศกึษาทีผ่่านมา

พบว่าดา้นคุณภาพผูเ้รยีน ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการ รวมทัง้

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาจํานวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิต์ํ่า ขาด

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้การคดิวเิคราะห ์ใฝเ่รยีนรู ้และแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง [1] 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 มีการจัดทําโครงการในการพฒันาครูที่

หลากหลายเพื่อใหค้รจูดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ และพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูใ้นสาระวชิาหลกัและ

ทกัษะในการดํารงชวีติ แต่ในปีการศกึษาทีผ่่านมายงัพบว่าประสทิธภิาพการสอนของครูทีจ่ะสามารถจดักจิกรรม

การเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนมพีฤตกิรรมตามจุดประสงคข์องการจดัการเรยีนรูย้งัไม่บรรลุผลของเป้าหมาย ซึง่

จากการรายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ยงัมคี่าเฉลีย่

ในรายวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ ซึ่งเป็นรายวชิาพื้นฐานที่
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สาํคญัที่ฝึกใหผู้้เรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์  ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม และทกัษะการสื่อสารทีจ่ะพฒันา

ผู้เรยีนทดัเทยีมสู่สากล อีกทัง้ครูผู้สอนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ

พฒันาผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ [2] 

การจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 สถานศกึษาจะต้องพฒันาผูเ้รยีนทัง้ในดา้นความรูส้าระวชิาหลกั และ

ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ประกอบดว้ย ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะชวีติและอาชพี และ ทกัษะดา้น

สารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ีจงึเป็นภาระทีส่าํคญัของผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบจดัการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการใหม่ ๆ 

ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์ของผู้ปฏบิตัิงานในองค์กร และนอกองค์กร ให้

ความสนใจต่อวฒันธรรมองคก์รที่มุ่งผลลพัธ ์ใส่ใจในเรื่องของศาสตร์ทางการสอนที่เหมาะสม และต้องเขา้มารบั

บทบาทในการเร่งปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนของคร ูปรบัเปลีย่นเน้ือหาตามหลกัสตูรควบคู่ไปกบั

การพฒันาทกัษะใหม่ ๆ ใหก้บัครูผูส้อน ส่งเสรมิใหม้กีารนําเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพทางการศกึษาให้

สงูขึน้ รวมทัง้ปรบับทบาทในการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้

มคีวามรูค้วามสามารถ และมทีกัษะทดัเทยีมเป็นทีย่อมรบัของชาตอิื่น และสามารถดาํรงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุ [3]     

นักบรหิารการศกึษามอือาชพี ต้องมภีาวะผูนํ้าทางวชิาการ มภีูมคิวามรูท้างดา้นการศกึษา เป็นผู้นําใน

การบรหิารคุณภาพการศกึษา และมคีวามรูใ้นหลกัการบรหิาร เทคนิคการบรหิาร และการวางแผนกลยุทธ ์รวมทัง้

ต้องรู้จกันํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การพฒันาองค์กรประสบ

ความสาํเรจ็และมปีระสทิธภิาพ และเป็นผูนํ้าทีส่รา้งการเปลีย่นแปลงคอื ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์พื่อ

การบรหิารองคก์รเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ รวมทัง้มโีลกทศัน์ทีก่วา้งไกลทีเ่ป็นพืน้ฐานสาํคญัทีช่่วยให้

ผู้นําองค์กรมีวสิยัทศัน์ที่สามารถกําหนดภาพในอนาคตขององค์กรได้อย่างชดัเจน มีจติวิญญาณความเป็นนัก

บรหิาร รวมทัง้บรหิารตนใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม [4] ซึง่สถานศกึษาทีจ่ะพฒันาและประสบ

ความสาํเรจ็มกัจะมผีูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามสามารถ เป็นผูนํ้า ผูอ้ํานวยความสะดวก ผูส้นับสนุน และเป็นผู้

ผลกัดนัการปฏริูปการศกึษาให้กา้วหน้า โดยเฉพาะในส่วนการจดัการเรยีนการสอนนัน้จําเป็นต้องอาศยัผูนํ้าที่มี

ความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งผู้บรหิารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการ ย่อมสามารถบริหารปรบัปรุง 

พฒันา และสง่เสรมิวชิาการใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ จะก่อใหเ้กดิสภาพทีเ่อือ้ต่อการทํางานของครู ช่วยทําใหคุ้ณภาพการ

สอนของครดูขี ึน้ และจะสง่ผลต่อคุณภาพนกัเรยีนในทีส่ดุ  

ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและประสทิธภิาพการสอนของครจูงึเป็นตวัแปรสาํคญัทีจ่ะ

ส่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารของสถานศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบัสุจติา โชตกุิญชร [5] ได้ศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างภาวะผู้นําทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการสอนของครูในสงักดัสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 3 พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวมและรายด้านมีความสมัพันธ์กันในทางบวก และ

ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ไดว้่าผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูนํ้าทางวชิาการจะช่วยในการพฒันาประสทิธภิาพการสอน

ของครู ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสทิธภิาพการสอนของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อนําผลการวจิยั

ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจดัการศกึษา กําหนดแผนกลยุทธใ์หเ้กดิภาวะผูนํ้าการทางวชิาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและพฒันาครเูพื่อนําไปสูก่ารพฒันาดา้นคุณภาพการศกึษาใหเ้กดิความสาํเรจ็อย่างยัง่ยนื 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 

2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการสอนของครู สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี 

เขต 2 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการ

สอนของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 

 

คาํถามการวิจยั  

1. ภาวะผู้นําทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

ปทุมธานี เขต 2 อยู่ในระดบัใด 

2. ประสทิธภิาพการสอนของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 อยู่ใน

ระดบัใด 

3. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการสอนของครู สงักดัสาํนักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพการสอนของคร ู

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2  

 

การดาํเนินการวิจยั  

การวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการ

สอนของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 เป็นการวจิยัแบบเชงิปรมิาณ มกีาร

ดาํเนินการวจิยัเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละตอบคาํถามการวจิยั โดยมรีะเบยีบวธิกีารวจิยัประกอบดว้ยหวัขอ้

ต่างๆ ดงัน้ี 

 

ขอบเขตเน้ือหา 

1. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา [6-7] ประกอบด้วย 1) การมคีวามรู้ความเขา้ใจใน

ทฤษฎ ีปรชัญา ของหลกัสตูรต่างๆ 2) การมคีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารสอนแบบต่างๆ 3) การสนับสนุนใหค้รูใช้

สื่อในการจดัการเรยีนรู้ 4) การเป็นแบบอย่างที่ดเีชงิวชิาการ 5) การสนับสนุนและส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง

วชิาการของโรงเรยีน 6) การสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 7) การนิเทศกาํกบัตดิตาม 

2. ประสทิธภิาพการสอนของครู [8-9] ประกอบดว้ย 1) การสรา้งความชดัเจนในบทเรยีน 2) การสรา้ง

กจิกรรมการเรยีนทีห่ลากหลาย 3) การแสดงความใสใ่จในงานสอน 4) การทําใหก้ระบวนการเรยีนรูข้องนักเรยีนมี

ประสทิธภิาพ 5) การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนประสบความสาํเรจ็ 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร  

   ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรยีนสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 67 

โรงเรยีน  

2. กลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้จิยักําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยตารางของ Krejcie and Morgan [10] ทีค่่าความเชื่อมัน่ 95% ได้

ตวัอย่างเป็นโรงเรยีนจํานวน 56 โรงเรยีน และสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการจบัฉลาก คํานวณตามสดัส่วนใหไ้ด้

ตวัอย่างทีก่าํหนด ซึง่ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้ํานวยการสถานศกึษา และหวัหน้างานวชิาการในแต่ละโรงเรยีน 

จาํนวน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มลูทัง้สิน้จาํนวน 112 คน 

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีคอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื  

ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม   มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 

ประกอบดว้ยคาํถาม เกีย่วกบั เพศ  อายุ  วฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์ทาํงาน และ ตําแหน่ง   

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัภาวะผู้นําทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 

ตอนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพการสอนของคร ูเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 

 

การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหท้ราบถงึระดบัคุณภาพของเครื่องมอืในการวจิยัครัง้น้ี มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. การหาคุณภาพเครื่องมอื ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

3 ท่าน ไดค้่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 

2. การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถาม ไปทําการทดลองเกบ็ขอ้มูล (try out) 

กบัโรงเรยีนทีม่ใิช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบค่าความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถามโดยนําผลของขอ้มลู

เฉพาะที่มีการวัดมาตราส่วนประมาณค่า มาหาค่าความเชื่อมัน่ตามสูตรสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซึง่ค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้้องไม่น้อยกว่า 0.70 [11] โดยแบบสอบถามการ

วจิยัไดค้่าความเชื่อมัน่ที ่0.97  

 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

1. ทําหนังสอืขอความร่วมมอืในการทําวจิยัจากภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตรไ์ปยงัผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูวจิยั 

2. จดัทาํเครื่องมอืสาํหรบักลุ่มตวัอย่างตามทีก่าํหนดไวพ้รอ้มทัง้กาํหนดรหสัของเครื่องมอื และหมายเลข

แบบสอบถามแต่ละฉบบั 

3. ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้นัดวนัและ

เวลาในการรบัแบบสอบถามกลบัคนื โดยใชเ้วลาประมาณ 4 สปัดาห ์
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การวิเคราะหข์้อมูล 

การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลู เป็น 4 ตอน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ วเิคราะหข์อ้มลูสถติพิืน้ฐานของขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยวเิคราะห์

ค่าความถี ่และรอ้ยละ  

ตอนที ่2 ศกึษาภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยวเิคราะหค์่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน  

ตอนที ่3 ศกึษาประสทิธภิาพการสอนของคร ูโดยวเิคราะหค์่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ตอนที ่4 ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการ

สอนของคร ูโดยวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

การวเิคราะหค่์าเฉลีย่ ( X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) นําเสนอขอ้มลูในตารางประกอบความเรยีง 

โดยกาํหนดความหมายของค่าเฉลีย่ช่วงระดบัคะแนน (class interval) [12]   

  การแปลความหมายค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s correlation coefficient) โดยการ

ประเมนิผลใชว้ธิกีารแบ่งช่วงแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาคชัน้ (class interval) [13] 

 

สรปุผลการวิจยั  

ผลการวจิยัความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการ

สอนของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 สรุปผลการวจิยัได ้3 ประเดน็ ดงัน้ี  

1. ระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมทุกดา้น และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น

พบว่า ด้านการนิเทศกํากับติดตามมีค่าเฉลี่ยในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างทีด่ใีนเชงิวชิาการ และดา้นการมคีวามรูค้วามสามารถในทฤษฎปีรชัญาของหลกัสตูรต่างๆ มคี่าเฉลีย่ใน

อนัดบัทีต่ํ่าทีส่ดุ 

2. ระดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการสอนของครู สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมทุกด้าน และรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านการแสดง

ความใส่ใจในงานสอนมค่ีาเฉลีย่ในอนัดบัสงูสุด รองลงมาคอื ดา้นการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนประสบความสาํเรจ็ และ

ดา้นการสรา้งความชดัเจนในบทเรยีนมค่ีาเฉลีย่ในอนัดบัทีต่ํ่าทีส่ดุ  

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการสอนของคร ู

สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมพบว่า มีความสมัพนัธ์

ทางบวก อยู่ในระดบัสงู อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจใน

ทฤษฎ ีปรชัญา ของหลกัสตูรต่างๆของผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัสงูกบัประสทิธภิาพ

การสอนของครู รองลงมาคอื มคีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารสอนแบบต่างๆ และการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการ

สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัปานกลางกบัประสทิธภิาพการสอนของคร ู 

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสทิธภิาพการสอนของครู สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 โดยมขีอบเขต

การศกึษา 2 ดา้น คอื ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและประสทิธภิาพการสอนของครู ผูว้จิยัได้

อภปิรายผล ตามวตัถุประสงคท์ัง้ 3 ประเดน็ ดงัน้ี  
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1. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

 จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาราย

ดา้นพบว่า ดา้นการนิเทศกาํกบัตดิตามมค่ีาเฉลีย่ระดบัสงูสุด ซึง่อาจเป็นเพราะว่าผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนิเทศ

การจดัการเรยีนการสอนของครู สรา้งความตระหนักในความสาํคญัของการนิเทศ มกีารประเมนิการนิเทศ และมี

กระบวนการนิเทศของสถานศกึษาอย่างมรีะบบ อกีทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษายงัเป็นแบบอย่างทีด่ใีนเชงิวชิาการใน

การมุ่งมัน่บรหิารงานเพื่อพฒันาผูเ้รยีน และมกีารประชุมวางแผนงานวชิาการอย่างต่อเน่ือง ซึง่สอดคลอ้งกบัธญัพร 

แกว้แสนสขุ [14] ไดศ้กึษารปูแบบการนิเทศภายในของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนของ

ครู สงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทราพบว่า การนิเทศงานวชิาการของครู สงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทราโดย

ภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเหน็ว่างานนิเทศมคีวามสาํคญัในการบรหิารสถานศกึษาเพราะในการ

พฒันาการศกึษา การนิเทศเป็นกระบวนการของการศกึษาทีมุ่่งส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันามาตรฐานการศกึษา และ

การนิเทศเป็นองค์ประกอบสําคญัของการพฒันาคุณภาพของครู และพฒันากระบวนการบรหิารสถานศกึษาได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. ประสทิธภิาพการสอนของคร ู

 จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคดิเห็นต่อประสทิธิภาพการสอนของครู สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า

ดา้นการแสดงความใสใ่จในงานสอนมค่ีาเฉลีย่สงูสุด อาจเป็นเพราะว่าครูมคีวามมุ่งมัน่ในการทํางาน มุ่งมัน่ในการ

จดัการเรยีนรู ้สามารถใหค้าํแนะนําผูเ้รยีนได ้และมวีธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้สามารถตอบ

ขอ้สงสยัและอธบิายความรูใ้หผู้้เรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองได ้ซึง่ทําใหผู้เ้รยีนเกดิความกระตอืรอืรน้และใฝ่

เรยีนรู้ไดม้ากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัทนิพนัธ์ บุญธรรม [15] ได้ศกึษาการบรหิารงานวชิาการกบัประสทิธภิาพการ

สอนของครคูณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนทีข่าดแคลนครคูณิตศาสตร ์สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 

9 จากผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนทีข่าดแคลนครคูณิตศาสตร ์โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก และเหน็ว่าการแสดงความใส่ใจในงานสอนครู ทําให้ครูมีการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้ สามารถ

เลอืกใชร้ปูแบบการสอนทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์และครูมกีารทบทวนเน้ือหาหรอืทําการทดสอบนักเรยีนอย่าง

เป็นระบบชดัเจน  

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการสอนของคร ู

 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสทิธภิาพการสอนของครู สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและ

รายดา้นอยู่ในระดบัมาก มคีวามสมัพนัธท์างบวกอยู่ในระดบัสงู อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่อาจเป็น

เพราะว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการวางแผนงานและนโยบายเพื่อขบัเคลื่อนสถานศกึษาใหม้ี

การพฒันาและมปีระสทิธภิาพ โดยผู้บรหิารสถานศกึษาต้องมภีาวะผูนํ้าทางวชิาการ  มกีารนิเทศกํากบัตดิตาม 

ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนเชงิวชิาการ สนับสนุนและส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการของโรงเรยีน 

สนบัสนุนใหค้รูใชส้ื่อในการจดัการเรยีนรู ้ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในวธิกีารสอนแบบต่างๆ และมคีวามรูค้วามสามารถในทฤษฎปีรชัญาของหลกัสตูรต่างๆ ซึง่มคีวามสมัพนัธท์ี่

จะสง่ผลใหค้รเูป็นผูม้คีวามรูแ้ละความสามารถในงานวชิาการ และสง่เสรมิประสทิธภิาพของครูใหด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงั

สอดคลอ้งกบันพมาศ ไทยภกัด ี[16] ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา

กบัประสทิธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคพบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษากบัประสทิธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิาคมีความสมัพนัธ์ทางบวก อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เหน็ไดว้่าผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องมภีาวะผูนํ้าทางวชิาการ และมคีวามรู ้ความ

เขา้ใจในหลกัสตูรสถานศกึษา สามารถใหค้าํแนะนําและใหค้วามรูใ้นการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาแก่ครู สามารถ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมนิสถานภาพของสถานศกึษาก่อนการจดัทําหลกัสูตร รวมถึงการนําหลกัสูตร

สถานศกึษาไปใช ้และสง่เสรมิใหม้กีารวจิยัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างต่อเน่ือง ซึง่จะส่งผล

ใหค้รมูศีกัยภาพในการจดัการเรยีนรู ้และมปีระสทิธภิาพในการสอนสงูขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวจิยัความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธภิาพการ

สอนของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 มขีอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัและใน

การวจิยัครัง้ต่อไป ดงัน้ี  

 

ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวิจยัไปใช้  

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มและประเมนิสถานภาพของสถานศกึษาก่อนการจดัทําหลกัสตูร ใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้และจดัใหม้ี

การประชุมเพื่อวางแผนการจดัทําและพฒันาหลกัสตูรร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัเพื่อพฒันาและ

ปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างต่อเน่ือง มกีารนิเทศการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา ตดิตามและประเมนิผลการใช้

หลกัสูตร และนําผลการประเมนิหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช้วิเคราะห์เพื่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และ

ดาํเนินงานตามแผนเพื่อพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาและพฒันาบุคลากรใหเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของการจดั

การศกึษาในยุคปจัจุบนั 

2. ครูผูส้อนต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทเรยีน ในการจดัการเรยีนรูต้้องมกีระบวนการทีช่ดัเจน มกีาร

แจ้งรายละเอยีดของจุดประสงค์การเรยีนรู้ก่อนการสอนในแต่ละบทเรียน เพื่อให้ผู้เรยีนเขา้ใจในบทเรยีนและรู้

เป้าหมายของการศกึษาเรยีนรู ้สามารถออกแบบกจิกรรม และลงมอืปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง ซึง่นําไปสู่การ

สรา้งองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และครูผู้สอนต้องปรบัเปลี่ยนวธิกีารสอน โดยการใชส้ื่อทีห่ลากหลายในการทบทวน

นําเขา้สู่บทเรยีนและสรุปบทเรยีน มกีารพฒันาวธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยจดัทําสื่อนวตักรรมหรอืโมเดลการจดัการ

เรียนรู้ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ใฝ่เรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

3. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการส่งเสรมิประสทิธภิาพการสอนของครู โดยผู้บรหิาร

สถานศกึษาตอ้งตระหนกัในความสาํคญัของภาวะผูนํ้าทางวชิาการ และเป็นผูนํ้าทีม่กีารวางแผนและมวีสิยัทศัน์ที่

จะนําครไูปสูก่ารพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อ

พฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ในงานวชิาการ สรา้งความตระหนักใหค้รูเหน็ความสาํคญัของการพฒันาการศกึษา 

และร่วมกนัวางแผนในการพฒันาการจดัการศกึษา เพื่อพฒันาประสทิธภิาพการสอนของครใูหส้งูขึน้ ซึง่นําไปสูก่าร

พฒันาผูเ้รยีนใหม้คุีณภาพ และสามารถดาํรงชวีติในยุคปจัจุบนัไดอ้ย่างมศีกัยภาพและมคีวามสขุ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจศกึษา ดงัน้ี 

1. ควรศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทีมุ่่งส่งเสรมิผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ของโรงเรยีน

ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานีเขต 2  
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2. ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการสอนของคร ูศกึษาแนวทางการพฒันากระบวนการในการ

จดัการเรียนรู้ของครูให้มีประสทิธิภาพในโรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 

3. ควรศกึษา ตวัแปรอื่นๆทีส่มัพนัธก์บัประสทิธภิาพการสอนของคร ูเพื่อนําผลไปใชใ้นการพฒันาการจดั

การศกึษาของสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 
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