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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำ 

2) ระดบัประสิทธผิลของงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ 3) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงภำวะผูน้สำทำงวชิำกำรของผูบ้รหิำรและ

ครกูบัประสทิธผิลงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัคอื ผูบ้รหิำร จสำนวน 15 คน ครจูสำนวน 260 

คนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จสำนวน 45 คน รวมจสำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำม

เกี่ยวกับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำและประสิทธิผลของงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

1 ฉบับเป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likt) วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ  

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยของเพียร์สัน

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  

ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำกโดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ 

ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง ด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่มกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรส่งเสริม 

กำรนสำเทคโนโลย ีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรมำใช้ในกำรปฏริปูกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ ๆ  มำปรบัใช้ 

ตลอดเวลำและด้ำนกำรมีศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 2) ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของ 

สถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำกโดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  

ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3) ภำวะผู้นสำ 

ทำงวชิำกำรของผู้บรหิำรและครมูคีวำมสัมพันธ์กบัประสทิธผิลของงำนวชิำกำรในสถำนศกึษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที ่

กำรศึกษำ ประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนในทำงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร ประสิทธิผลงำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนรู้
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บทน�า

 ผู้บริหำรหรือผู้นสำทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ต้องตระหนักใน

บทบำทกำรเป็นผูน้สำทีจ่ะต้องส่งเสรมิสนบัสนนุเชญิชวน 

ให้ผู้อื่นเข้ำมำมีส่วนร่วม กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี เป็น

ปัจจัยสสำคัญที่จะทสำให้งำนนั้นบรรลุผลสสำเร็จซึ่งงำน

วิชำกำรเป็นงำนหลักที่สสำคัญท่ีสุดในกำรบริหำรและ

จัดกำรในโรงเรียน ที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรงำนวิชำกำร กิจกรรม

งำนวิชำกำรที่สสำคัญอย่ำงหน่ึงและส่งเสริมภำวะผู้นสำ

ทำงวิชำกำรของครูให้สำมำรถเป็นผู้มีประสิทธิภำพใน

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเรียนรู้  

เพื่อสร้ำงควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและขยำยผล 

สู ่สังคมโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ กำรฝึกกำรอบรม  

กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลง  

ควำมก้ำวหน้ำ ทำงวิชำกำร สร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิด

จำกกำรจัดสภำพแวดล้อมในสังคมกำรเรียนรู้จะเป็น

ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ

กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้

และคณุธรรมจรยิธรรมและวฒันธรรมในกำรดสำรงชวีติ 

สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข อันเป็นจุด

มุ่งหมำยของกำรศึกษำที่กล่ำวไว้ในพระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนำกำรไปในทำงที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทั้งต่อ

ตัวเด็กเอง ต่อสังคมและประเทศชำติต่อไปภำวะผู้นสำ

ของครูควรทสำให้ศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นถึงศักยภำพ

ของตนเองกำรสร้ำงควำมศรัทธำให้เกิดในตัวครู ครู

และภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของครูนั้นครูจะต้องเป็นผู้

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สำมำรถให้ควำมรูเ้พือ่กำรพฒันำศกัยภำพกำรเรยีนรูข้อง

ศษิย์ ให้คสำปรกึษำปัญหำ  ครจูะต้องยอมรบัในควำมเป็น

ปัจเจกบุคคล ครูต้องยอมรับในควำมแตกต่ำงของเด็ก

แต่ละคน  ครูที่มีภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรควรจะต้อง เป็น

ผู้ที่ทันเหตุกำรณ์ข่ำวสำร อยู่ตลอดเวลำ  เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่

เรียนหำข้อมูล ควำมรู้ใหม่ ๆ  อยู่ตลอด  มีข้อมูลเกี่ยวกับ 

เด็กแต่ละคนที่ตนรับผิดชอบ  สนับสนุนให้เด็กกล้ำที่

Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the level of academic leadership in school, 2) the level  

of academic effectiveness in school, 3) the relationship between academic leadership and academic effectiveness  

in the schools under the Office of Bangkok Primary Educational Service Area, Bangkhuntiaen.The samples consisted 

of 15 administrators, 260 teachers, and 45 school committee, 320 respondents in total. The research instrument was  

a 5 level rating scale questionnaire. The data were analyzed usingpercentage, mean, standard deviation, and Pearson’ 

simple correlation analysis.

 The research results were as follows ; 1) The academic leadership of the school administrators and teacher 

was at a high level in overall aspects ; ranking in descending order from the highest mean score as the having vision 

to change literacy for learning management, the leadership on educational innovation for teaching, the ICT extension 

and communication for reformist learning, the finding for new knowledge, and the self potential in academic 

development, respeetively. 2) The academic effectiveness were at high level in all aspects ; ranking in descending  

order from the highest mean score as the instructional media, curriculum, assessment, and the instructional 

management. 3) The academic leadership of the school administrators and teachers had positive correlation  

with the academic effectiveness at 0.01 level of significance. 

Keywords : academic leadership, academic effectiveness, learning management
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จะแสดงออกซึ่งควำมเป็นผู้นสำ ให้เด็กได้ทสำงำนร่วม

กันเป็นกลุ่มและท้ำทำย ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กำรทสำในสิ่งที่ถูกต้อง สนับสนุน

ในควำมถนัดของเด็กแต่ละคนและนี่คือส่วนหนึ่งของ

ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของครูแต่จำกกำรประเมินผล

ด้ำนผูเ้รยีนของสสำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำ ประสิทธิผลด้ำนคุณภำพของ 

ผูเ้รยีนยงัอยูใ่นระดบัทีย่งัไม่เป็นทีน่่ำพอใจ มทีัง้ระดบัดี 

พอใช้และปรบัปรงุ และหลงักำรประเมนิโรงเรยีนมกีำร

ดสำเนนิงำนปรบัปรงุทกุภำคส่วนตำมผลกำรประเมนิ โดย

เน้นกำรพัฒนำงำนวิชำกำรโดยผู้บริหำรได้แสดงควำม

เป็นผู้นสำทำงวิชำกำรแต่ละระดับอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ

กำรดสำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร 

มุ่งสู่โรงเรียนคุณภำพ จัดให้มีกำรวัดผลและประเมิลผล

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสตูร พฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำร

เรียนของนักเรียนทสำให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษำในควำม

เปลีย่นแปลงในเรือ่งภำวะผูน้สำทำงวชิำกำรของผูบ้รหิำร

โดยสนใจที่จะศึกษำวิจัยเรื่อง“ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรกับประสิทธิผลงำนวิชำกำรของ

สถำนศึกษำ” ภำยในเขตบำงขุนเทียนในครั้งนี้ เพื่อนสำ

ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำภำวะผู้นสำทำง

วิชำกำรของผู้บริหำรในสถำนศึกษำกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน อันเป็นกำรเสริมงำนวิชำกำรให้มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงข้ึนเป็นลสำดับ อย่ำง

ต่อเนื่องและยั่งยืนและอนำคตเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษำระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของ 

ผู้บริหำรในสถำนศึกษำ

 2. เพือ่ศกึษำระดบัประสทิธผิลของงำนวชิำกำร

ของสถำนศึกษำ 

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้นสำ

ทำงวิชำกำรของผู้บริหำรกับประสิทธิผลงำนวิชำกำร

ของสถำนศึกษำ

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชากรที่ใช้ในกำรวิจัย ผู ้วิจัยกสำหนด

ประชำกรเป็นโรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

จสำนวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน 

จสำนวน 16 คน ครู จสำนวน 805 คน คณะกรรมกำร 

สถำนศกึษำ จสำนวน 144 คนรวมประชำกร จำกโรงเรยีน 

16 โรงเรียน จสำนวน 965 คน 

 2. กลุ ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยใช้กำรกสำหนดขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงโดยเปิดตำรำงของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie&Morgan) [1] จำกจสำนวน 16 โรงเรียน  

ได้กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 15 โรงเรียน และใช้วิธีกำรสุ่ม 

อย่ำงง่ำย (simple random sampling) ด้วยวธิกีำรจบัฉลำก

ออก 1 โรงเรียน เหลือ 15 โรงเรียน โดยกสำหนดผู้ตอบ

แบบสอบถำมจำก 15 โรงเรียน ดังนี้

  2.1 ผูบ้รหิำรกสำหนดแบบเจำะจง (purposive 

sample) จสำนวน 15 คน หมำยถึง ผู้อสำนวยกำรโรงเรียน

หรอืผูท้สำหน้ำทีท่ัง้ 15 โรงเรยีนโดยให้ตอบแบบสอบถำม

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

  2.2 ครู ใช้วิธีกำรเปิดตำรำงเครจซี่และ

มอร์แกน (Krejcie& Morgan) จำก จสำนวน 805 คน ได้

ตวัอย่ำง 260 คน และใช้วธิกีำรเทยีบสดัส่วนจำกจสำนวน

ครูจริงแต่ละโรงเรียนและใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วย

วิธีกำรจับฉลำกในกำรกสำหนดตัวบุคคลในกำรตอบ

แบบสอบถำมของแต่ละโรงเรียน

  2.3 คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ กสำหนดแบบ

เจำะจง (purposive sample) โรงเรียนละ 3 คน รวมคณะ

กรรมกำรทีต่อบแบบสอบถำม จำก 15 โรงเรยีน จสำนวน 

45 คน และใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับฉลำก 

ในกำรกสำหนดตัวบุคคลในกำรตอบแบบสอบถำม  

รวมกลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในงำนวจิยันีท้ัง้สิน้จสำนวน 320 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น

แบบสอบถำม เพื่อศึกษำระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ใ น

สังกัดกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำโรงเรียนในเขต
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บำงขุนเทียน ซึ่งแบบสอบถำมดังกล่ำวได้สร้ำงขึ้นมำ

จำกตัวแปร กำรทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงำนวิจัย 

ทีเ่กีย่วข้อง แล้วนสำมำเป็นกรอบแนวคดิในกำรศกึษำให้มี

ควำมเหมำะสม ครอบคลมุตวัแปร เนือ้หำ วตัถปุระสงค์ 

แบบสอบถำมได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมจสำนวน 4 ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนะ ระดับกำรศึกษำ ตอน

ที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

ของผู้บริหำร ประกอบด้วย 1) กำรมีวิสัยทัศน์ในกำร

จัดกำรศึกษำให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงจสำนวน 8 ข้อ 2) 

ควำมเป็นผู ้นสำในกำรริเร่ิมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำร

เรียนกำรสอนจสำนวน 8 ข้อ 3) กำรส่งเสริมกำรนสำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำร

ปฏิรูปกำรเรียนรู้จสำนวน 6 ข้อ 4) กำรมีศักยภำพในกำร

พึ่งพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร จสำนวน 8 ข้อ 5) 

กำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ ๆ  มำปรบัใช้ตลอดเวลำ จสำนวน 

8 ข้อ รวมแบบสอบถำมตอนที่ 2 จสำนวน 38 ข้อตอนที่ 

3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับประสิทธิผลงำนวิชำกำร

ของสถำนศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำ

โรงเรียนในเขตบำงขุนเทียน ประกอบด้วย 1) ด้ำน

หลักสูตร จสำนวน 8 ข้อ 2) ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

จสำนวน 8 ข้อ 3)ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนจสำนวน 8 ข้อ  

4) ด้ำนกำรวดัผลและประเมนิผล จสำนวน 8 ข้อรวม 32 ข้อ 

รวมแบบสอบถำมทัง้ส้ิน จสำนวน 70 ข้อ ซึง่ระดบัคะแนน

ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำร กับประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร

 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 ผู ้วิจัยนสำร่ำงแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเสนอ

อำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 3 คน ตรวจ

สอบควำมเที่ยงตรงในเนื้อหำ (Content validity) และ

พิจำรณำควำมเหมำะสมของสสำนวนภำษำท่ีใช้ส่ือ 

ควำมหมำยให้ชัดเจน โดยใช้ดัชนีควำมสอดคล้องโดย

ใช้ค่ำ IOC (Index of Item Objective Congruence) โดย

กำรนสำแบบสอบถำมทีส่ร้ำงขึน้ไปให้ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 คน

พจิำรณำลงควำมเหน็ โดยมเีกณฑ์กำรแปลคะแนน ดงันี้ 

+1 หมำยถงึ แน่ใจว่ำข้อคสำถำมนัน้สอดคล้อง 0 หมำยถงึ

ไม่แน่ใจว่ำข้อคสำถำมนั้นสอดคล้อง  -1 หมำยถึง แน่ใจ

ว่ำข้อคสำถำมนั้นไม่สอดคล้อง

 จำกนั้นนสำค่ำคะแนนของผู้เชี่ยวชำญในแต่ละ

ข้อมำรวมกันเพ่ือหำค่ำควำมสอดคล้องจำกสูตรดัชนี

ควำมสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index : 

IOC) จำกแนวคิดของกรมวิชำกำร [2] ด้วยเกณฑ์รำย

ข้อและรำยฉบับ เท่ำกับ 0.5 ขึ้นไป กำรแปลผลค่ำดัชนี 

ควำมสอดคล ้องระหว ่ำง 0.5-1.0 แสดงว ่ำ เป ็น

แบบสอบถำมที่ใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถำมฉบับนี้มีค่ำ IOC 

ทั้งรำยข้อและรำยฉบับเท่ำกับ 1.0 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์

จึงนสำไปใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยในครั้งนี้

 นสำแบบสอบถำมทีป่รบัปรงุแก้ไขตำมคสำแนะนสำ

ของผู้เช่ียวชำญและอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพียงเล็กน้อย คือ 

ปรบัขนำดอกัษร ปรบัถ้อยคสำ เพือ่นสำ มำทสำแบบสอบถำม

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนสำไปหำค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability) 

ของแบบสอบถำมอกีครัง้ โดยนสำไปให้ผูบ้รหิำร ครแูละ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดเลำ ซึ่งไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่ำง ทสำแบบสอบถำมฉบับน้ี จสำนวน 30 คน  

ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถำมกลับคืนมำวิเครำะห์หำค่ำควำม

เช่ือมั่นตำมกรรมวิธีของครอบบัค (Cronbach Alpha 

Coefficient) [3] ซึ่งแบบสอบถำมฉบับนี้มีค่ำ Alpha 

เท่ำกับ 0.694 เป็นไปตำมเกณฑ์ นสำไปใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยนสำ

ผลคะแนนที่ได้จำกแบบสอบถำมทั้งหมดไปวิเครำะห์

ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำง

สถิติ

 ต อ น ที่  1  ป ั จ จั ย ส ่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถำมวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้ควำมถี ่(Frequency) 

และร้อยละ (Percentage) นสำเสนอข้อมูลในรูปตำรำง

ประกอบคสำบรรยำย

 ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของ

ผูบ้รหิำรและคร ูใช้ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน
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วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน และทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปร 

โดยใช้สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยของเพียร์สัน (Pearson’ 

Simple Correlation) และแปลควำมหมำย ค่ำสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์จำก ชูศรี วงศ์รัตนะ [4]

 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่ำเท่ำกับ 0.30 

หรือตส่ำกว่ำ หมำยควำมว่ำ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรและ

ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ

กรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีนมคีวำมสมัพนัธ์กนัอยู่

ในระดับตส่ำ

 ค ่ ำ สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ ์  มีค ่ ำ เท ่ ำกับ 

0.31-0.70 หมำยควำมว่ำ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรและ

ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน มีควำมสัมพันธ์กัน

อยู่ในระดับปำนกลำง

 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่ำเท่ำกับ 0.71 

ขึ้นไป หมำยควำมว่ำ ภำวะผู ้นสำทำงวิชำกำรและ

ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน มีควำมสัมพันธ์กัน

อยู่ในระดับสูง 

 และพิจำรณำทิศทำงของควำมสัมพันธ์จำก

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คสำนวณได้ กล่ำวคือ ถ้ำ

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นไปในทำงบวก แสดงว่ำ 

ตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตำมกัน 

แต่ถ้ำค่ำสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เป็นไปในทำงลบแสดงว่ำ

ตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ในทำงตรงข้ำมหรือผกผัน

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยนสำผลกำรวิจัยมำสรุปได้

ดังนี้

 1. ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนโดยภำพรวม

อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ

ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด

คือ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำให้ทัน

กำรเปลี่ยนแปลง รองลงมำคือ ด้ำนควำมเป็นผู้นสำใน 

กำรรเิริม่กำรใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอนด้ำนกำร

ส่งเสรมิกำรนสำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรมำ

ใช้ในกำรปฏิรปูกำรเรยีนรูด้้ำนกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ ๆ  

มำปรับใช้ตลอดเวลำ และด้ำนกำรมีศักยภำพในกำร

พ่ึงพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรตำมลสำดับ เม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำนมีรำยละเอียดดังนี้

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น

S.D. ระดับ ที่

1. ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง (X
1
) 4.35 0.19 มำก 1

2. ด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่มกำรใช้นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอน (X
2
) 4.17 0.23 มำก 2

3. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรนสำเทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ (X
3
) 4.16 0.26 มำก 3

4. ด้ำนกำรมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร (X
4
) 4.12 0.23 มำก 5

5. ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆมำปรับใช้ตลอดเวลำ (X
5
) 4.13 0.23 มำก 4

รวม 4.19 0.10 มำก

ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนภำวะผูน้สำทำงวชิำกำรของผูบ้รหิำรในสถำนศกึษำในสงักดักรงุเทพมหำนคร 

เขตบำงขุนเทียนโดยภำพรวม (X
tot

)
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 จำกตำรำงที่  1 พบว่ำระดับภำวะผู ้นสำทำง

วิชำกำรของผู้บริหำรในสถำนศึกษำและครูในสังกัด

กรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน โดยรวมอยูใ่นระดบั

มำก และรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำร

จัดกำรศึกษำให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง, ด้ำนควำมเป็น

ผูน้สำในกำรรเิริม่กำรใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอน, 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้, ด้ำนกำรแสวงหำ

ควำมรู้ใหม่ ๆ  มำปรับใช้ตลอดเวลำ, ด้ำนกำรมีศักยภำพ

ในกำรพึง่พำตนเองในกำรพฒันำงำนวชิำกำร ตำมลสำดบั

 2. ประสทิธผิลของงำนวชิำกำรในประสทิธผิล

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน โดยภำพรวมอยู ่ ในระดับมำก  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก

โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ด้ำนส่ือกำรเรียนกำร

สอน รองลงมำคือ ด้ำนหลักสูตรด้ำนกำรวัดผลและ

ประเมนิผล และด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ตำมลสำดบั 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนมีรำยละเอียดเป็นดังนี้

ประสิทธิผลงานวิชาการของสถานศึกษา (Y
tot

) S.D. ระดับ ที่

1. ด้ำนหลักสูตร (Y
1
) 4.14 0.25 มำก 2

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Y
2
) 4.08 0.23 มำก 4

3. ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน (Y
3
) 4.16 0.23 มำก 1

4. ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล (Y
4
) 4.10 0.20 มำก 3

รวม 4.12 0.11 มำก

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำระดับประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำ กรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ อยู่ใน

ระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ

น้อยคือ ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน, ด้ำนหลักสูตร, ด้ำน

กำรวัดผลและประเมนิผล, ด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

ตำมลสำดับ

 3. ควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงภำวะผู ้นส ำทำง

วิชำกำรกับประสิทธิงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน

การอภิปรายผล

 จำกผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงภำวะผู ้นสำทำงวิชำกำรกับประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

มปีระเดน็สสำคญัทีน่สำมำอภปิรำยผลตำมวตัถปุระสงค์ดงันี้

 1. ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ผลกำรวิจัย 

โดยรวมอยู่ในระดับมำกและเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับจำกมำก 

ไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ

ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงมีควำมสัมพันธ์มำกที่สุดเพรำะ 

กำรจัดกำรศึกษำต้องให้ทันต่อยุคโลกำภิวัตน์ ที่ทันต่อ

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนโดยรวมและรำยด้ำน
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กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ผูบ้รหิำรต้องมคีวำม คดิเรว็  

ทสำเรว็เพ่ือให้ทนัต่อเหตกุำรณ์ในปัจจบุนั อ้ำงถงึใน สเุทพพงศ์  

ศรีวัฒน์ [5] หมำยถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผู้นสำแสดงให้

เห็นในกำรจัดกำรหรือกำรทสำงำน เป็นกระบวนกำรที่

ผู้นสำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงำน โดยกำรเปลี่ยนสภำพหรือ

เปลี่ยนแปลงควำมพยำยำมของผู้ร่วมงำนให้สูงขึ้นกว่ำ 

ควำมพยำยำมท่ีคำดหวังพัฒนำควำมสำมำรถของ 

ผู้ร่วมงำนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภำพมำกข้ึน 

ทสำให้เกิดควำมตระหนักรู้ในภำรกิจและวิสัยทัศน์ของ

กลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงำนมองไกลเกินกว่ำควำมสนใจ

ของพวกเขำไปสู่ประโยชน์ของกลุ ่มหรือสังคม ซึ่ง

กระบวนกำรที่ผู ้นสำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงำนจะกระทสำ

โดยผ่ำนองค์ประกอบเฉพำะ 4 ประกำร คือ กำรมี

อทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ กำรก

ระตุ้นทำงปัญญำด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่มกำร

ใช้นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใช้ใน

กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ  มำ

ปรบัใช้ตลอดเวลำด้ำนกำรมศีกัยภำพในกำรพึง่พำตนเอง

ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำร

สถำนศกึษำ ในสงักดักรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมบทบำทหน้ำท่ีควำม

รบัผดิชอบของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในยคุของกำรปฏริปู

กำรศึกษำ เช่น กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองผ่ำนสื่อ

กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กำรศึกษำดูงำน ศึกษำต่อ กำร

อบรมสัมมนำ เพือ่พฒันำควำมรูแ้ละสร้ำงเสรมิศกัยภำพ 

ให้มีทักษะ ควำมสำมำรถ ทสำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ได้นสำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจของ

สถำนศึกษำให้สำมำรถสอดรับและปรับตัวให้ทันกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคโลกำภิวัตน์  

ที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว  

ซึ่งส่งผลให้ผู ้บริหำรยุคใหม่จะต้องปรับและพัฒนำ

ตนเองให้สำมำรถบริหำร และพัฒนำเสริมสร้ำงให้

องค์กำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อทสำงำน ให้สอดคล้อง 

เข้ำกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และเตรียมควำม

พร้อมรบัมอืกบัปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ผูบ้รหิำรเป็นบคุลำกรทำงกำรศกึษำทีม่คีวำมสสำคญัในกำร

ที่จะขับเคลื่อนให้กำรศึกษำไทยเกิด กำรเปลี่ยนแปลงไป

สู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำได้อย่ำงแท้จริง ผู้บริหำรจึงจสำเป็น

ต้องเป็นผู้นสำกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีเปี่ยมล้นด้วยคุณภำพ

และประสิทธิภำพ เนื่องด้วยควำมสสำเร็จขององค์กำร 

ไม่ว่ำจะเรยีกว่ำเป็นกำรบรหิำรทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์(Results-

based Management) ประสิทธิภำพหรือประสิทธิผล

ล้วนแต่ขึน้กบัภมูปัิญญำ ควำมคดิอ่ำนและแนวปฏบิตัทิี่

สร้ำงสรรค์ของผูน้สำขององค์กำรดงัทีอ้่ำงถงึในประสทิธิ์ 

เขียวศรี และคณะ [6] กล่ำวว่ำ บทบำทผู้นสำทำงวิชำกำร

ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ คอื พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิำรสถำน

ศกึษำแสดงออก โดยนสำเอำควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมคดิ 

เทคนคิวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศกึษำ 

เพื่อกระตุ้นแนะนสำครูให้ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนจนบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีก่สำหนด และ

พัฒนำวิชำชีพครูให้เจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น

 2. ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนโดยภำพรวมอยู่ใน

ระดบัมำก เมือ่พจิำณำแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทกุด้ำนอยู่

ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนสื่อ

กำรเรียนกำรสอนเป็นเพรำะด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

เป็นงำนที่คณะครูต้องใช้สอนเป็นประจสำทุกวันและ

ทุกวิชำจึงต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสื่อให้ทันต่อ 

ยคุสมยัในศตวรรตที ่21 ทัง้ยงัทสำให้เดก็เรยีนรูไ้ด้เรว็มำก

ยิ่งขึ้นอ้ำงถึงในเอ็ดกำร์เดล (Edgar Dale) [7]ได้จสำแนก

ส่ือประเภทของส่ือกำรสอนโดยแบ่งตำมประสบกำรณ ์

กำรเรยีนของผูเ้รยีนจำกรปูธรรมนำมธรรมและจดัประเภท

ของสื่อกำรสอนตำมลสำดับของกำรเกิดประสบกำรณ  ์

ในรูปสำมเหลี่ยมที่เรียกว่ำกรวยประสบกำรณ์ (Cone of 

Experience) ดังนี้ 1) ประสบกำรณ์ตรงซึ่งเป็นขั้นที่เป็น

รูปธรรมมำกที่สุดเพรำะผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์จำก

ของจริงสถำนที่จริง 2) ประสบกำรณ์รองผู้เรียนเรียน

จำกสิ่งที่ใกล้เคียงกับควำมจริงที่สุด 3) ประสบกำรณ์

นำฏกรรมหรือกำรแสดงเป็นกำรแสดงบทบำทสมมติ
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หรือกำรแสดงละคร 4) กำรสำธิตเป็นกำรแสดงหรือ

กระทสำประกอบคสำอธบิำย 5) กำรศึกษำนอกสถำนทีใ่ห้ผู้

เรยีนได้รบัประสบกำรณ์ภำยนอกทีเ่รยีน 6) นทิรรศกำร

เป็นกำรจัดแสดงสิ่งของต่ำง ๆ กำรจัดป้ำยนิเทศ 7)

โทรทัศน์ใช้ส่งได้ทั้งระบบวงจรเปิดหรือวงจรปิดกำร

สอนจะเป็นกำรสอนสดหรือบันทึกลงบนวีดีทัศน์ 8)

ภำพยนตร์เป็นภำพที่บันทึกเรื่องรำวเหตุกำรณ์ลงบน

ฟิล์ม 9) กำรบันทึกเสียงวิทยุภำพนิ่งเป็นกำรฟังหรือดู

ภำพโดยไม่ต้องอ่ำน 10) ทัศนสัญลักษณ์เช่นแผนภูมิ

แผนทีแ่ผนสถติ ิ11) วจนสญัลกัษณ์ซึง่เป็นขัน้นำมธรรม

มำกที่สุดได้แก่ ตัวหนังสือเสียงพูดรองลงมำ คือ ด้ำน

หลกัสตูร ด้ำนกำรวดัผลประเมนิผล ด้ำนกำรจดักำรเรยีน

กำรสอน ตำมลสำดบั ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะประสทิธผิลของ

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ มุ่งพัฒนำให้ภำวะผู้นสำทำง

วิชำกำรของผู้บริหำรและครูในกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ในสถำนศึกษำ พยำยำมให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำง

ของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ อีกท้ังพระรำชบัญญัติ

กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบั

ที่ 3 ) พ.ศ. 2545 มำตรำ 8 ถือได้ว่ำงำนวิชำกำรเป็นงำน

ที่สสำคัญของโรงเรียน มีด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผล

และประเมินผล ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ส่งผลให้

สถำนศึกษำมีควำมคล่องตัว สะดวก มีอิสรภำพในกำร

ตดัสนิใจ ด้วยตนเอง ทสำให้กำรแก้ปัญหำของสถำนศกึษำ

มปีระสทิธภิำพทนัต่อสภำวกำรณ์ในปัจจบุนัสอดคล้อง

กบัควำมต้องกำรของผูเ้รยีน สถำนศกึษำ ชมุชน ท้องถิน่  

มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยทสำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง 

ในกำรบริหำรและกำรจัดกำร สำมำรถพัฒนำหลักสูตร 

และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ส่ือกำรเรียนกำรสอน 

ตลอดจนกำรวัดผลประเมินผล ทสำให้สถำนศึกษำ 

มีกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพและ 

มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

 3. ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงภำวะผูน้สำทำงวชิำกำร

ของผู ้บริหำรกับประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำ พบว่ำภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรและ

ครูในสภำพรวมประสิทธิภำพงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ภำพรวมใน

เชิงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ 0.01 ภำวะผู้นสำควรจะ

ให้มีควำมสสำคัญกับงำนด้ำนวิชำกำรและครูได้ช่ือว่ำ

เป็นผูน้สำในกำรพฒันำพฤตกิรรมของ ผูเ้รยีนในลกัษณะ

ดงักล่ำวจะยดึถอืเอำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีน

เป็นเป้ำหมำยหลกัในกำรพฒันำและส่งเสรมิให้บคุลำกร

ในทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำด้ำนหลักสูตร ด้ำน

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน ด้ำนสือ่กำรเรยีนกำรสอน ด้ำน

กำรวัดผลประเมินผล ด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่ม

กำรใช้ นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอนด้ำนควำมเป็น

ผูน้สำใน กำรรเิริม่กำรใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอน  

พบว่ำ มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหำและผลิตสื่อ

กำรเรียนกำรสอนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนรกักำรอ่ำนและกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ

ให้ครใูช้วสัดอุปุกรณ์ได้อย่ำงเหมำะสมและ คุม้ค่ำ ส่งครู 

เข้ำอบรมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียน กำรสอน และ

ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อนสำมำพัฒนำ งำนวิชำกำร 

ครูจัดทสำสื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกับ

หลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น ให้เอื้อ

ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมกำร ใช้นวัตกรรม 

และวัสดุอุปกรณ์กำรสอน ดังนี้  กสำหนดเป้ำหมำย  

กำรดสำเนนิงำนของโรงเรยีน เตรยีมสือ่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่สำ

เป็นนวตักรรมแปลกใหม่ในกระบวนกำรเรยีนกำรสอน 

กสำกับ ติดตำม นิเทศ ครูเป็นคณะกรรมกำรอสำนวยกำร

หรือ ประสำนงำนส่งเสริมสัมพันธภำพของบุคลำกร 

ด้ำนกำร ใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอนนอกจำกนัน้ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมกำรทสำวิจัยในชั้นเรียนมีกำรจัดเก็บ 

ข้อมลูสำรสนเทศของเดก็นกัเรยีน รำยบคุคล รำยชัน้ เรยีน 

เพื่อนสำข้อมูลจัดทสำวิจัยในช้ันเรียนแต่อย่ำงไรก็ตำม

โรงเรียนก็มีข้อจสำกัดกับควำมเป็นผู ้นสำในกำรริเริ่ม  

กำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนยังขำด 

นวตักรรมใหม่ ๆ  ในกำรเรยีนกำรสอน เช่น คอมพวิเตอร์ 

ครยูงัขำดทกัษะในกำรใช้นวตักรรมในกำรเรยีนกำร สอน 

ซึง่ผูบ้ริหำรจะต้องเป็นผูน้สำและส่งครูเข้ำอบรม เพือ่สำมำรถ 

นสำใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มำใช้พัฒนำงำน วิชำกำรได้
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อย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ เปลี่ยนไป 

แต่อย่ำงไรก็ ตำมผู ้บริหำรกสำลังจัดทสำแผนงำนกำร

ส่งเสริมกำรทสำวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงจริงจัง เพื่อนสำผล

กำรวิจัยมำพัฒนำงำนวิชำกำร และนสำมำพัฒนำกำร 

เรียนกำรสอนเพื่อนสำควำมรู้สู่เด็กนักเรียนด้ำนกำรส่ง

เสริมกำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร

มำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู ้  ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

โรงเรียนมีกำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (คอมพิวเตอร์) โดยกำรวำง

กรอบนโยบำยของโรงเรียนสนับสนุนให้ ครูได้พัฒนำ

ผู้เรียนให้สำมำรถใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำร

สื่อสำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้ กำรจัดเก็บข้อมูล

สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้อย่ำง

เป็นระบบ และกำรจัดทสำข้อมูลพื้นฐำนสภำพปัญหำ

ควำมต้องกำรเป้ำหมำย และจดุเน้นในกำรพฒันำผูเ้รยีน 

เป็นสสำคัญแต่งตั้งผู้จัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนอย่ำง

ชัดเจน จัดเรียงลสำดับควำมสสำคัญก่อนหลัง เริ่มจำก

งำนวิชำกำรเป็นหลักโดย จัดทสำเป็นแผนและนโยบำย 

ของโรงเรียนอย่ำงชัดเจน มีกำรนิเทศ ติดตำมประเมิน

ผลอย่ำงต่อเนื่องของกำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ เพรำะใน

กำรเรียนรู้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนสสำคัญ 

ต่อกำรปฏิรูปกำรเรียนรู ้ ปัญหำกำรนสำ เทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำรสือ่สำรมำใช้ในกำรปฏริปูกำรเรยีนรู้ 

ในโรงเรียนคอืขำดเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์) ครขูำดทกัษะ 

ที่จะนสำเทคโนโลยีนสำไปสอนเด็ก ซ่ึงผู้บริหำรจะต้อง

ปรับปรุงส่งครู และบุคลำกรเข้ำอบรมเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (คอมพิวเตอร์) จัดครูผู ้รับผิดชอบอย่ำง

ชัดเจนเพื่อนสำควำมรู้ และทักษะ มำพัฒนำกำรปฏิรูป

กำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้นักเรียน

ได้เรียนรู ้  เพื่อให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงได้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่มำปรับใช้  

ตลอดเวลำ พบว่ำ ผู ้บริหำร ครูวิชำกำร ครูผู ้สอนมี  

กำรศกึษำ ด้วยกำรเข้ำร่วมประชมุ อบรมสมัมนำ กำรใฝ่หำ 

ควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงเท่ำทันเหตุกำรณ์ และ 

กำรนสำควำมรูป้ระสบกำรณ์ทีไ่ด้มำปรบัปรงุ และพฒันำ

งำนอยำงต่อเนื่อง จัดทสำตำรำงกิจกรรมเพื่อติดตำมกำร

พัฒนำส่งเสริมงำนวิชำกำรของครูต่อนักเรียน มีกำรจัด

กจิกรรมแลกเปลีย่นกบัชมุชน มอบหมำยให้ ข้ำรำชกำร

ครนูสำไปปฏิบติัและมกีำรติดตำม และวดัผล ประเมนิผล 

อย่ำงสมส่ำเสมอนอกจำกนั้นมีกำรส่งเสริม ให้ครูศึกษำ

ต่อให้ขวญั และกสำลงัใจแก่ครทูีพ่ฒันำ ตนเองใช้ยทุธวธิี

กำรให้ควำมชมเชยต่อครูที่พัฒนำ ผู้เรียนให้เป็นเลิศ

ทำงวิชำกำร งำนวิจัยของเรำก็พบว่ำภำวะผู ้นสำ ที่มี

ประสิทธิภำพมักใช้ ยุทธวิธีชมเชยในกำรสร้ำงอิทธิพล

หรือผลสะท้อนด้ำนดีต่อเจตคติและพฤติกรรมของครู

ครูจะนสำคสำชมเชยของผู้นสำ ไปเช่ือมกับจุดมุ่งหมำยของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในกำรพฒันำกำรสอนในห้องเรยีน 

ยทุธวธิ ีในกำรชมเชยนีผู้บ้รหิำรสถำนศกึษำจะใช้กบัครู

ตัวต่อตัวกำรชมเชย หรือกำรยอมรับควำมสำมำรถของ

ครู ช่วยเสริมสร้ำงให้กสำลังใจแก่ครู และควำมพึงพอใจ

ในกำรทสำงำนของครูกำรชมเชยยังช่วยสร้ำงบรรยำกำศ

ในโรงเรียน ควำมสำมัคคีของคณะครู และร่วมทสำงำน

เพื่อจุดมุ ่งหมำยของโรงเรียนด้ำนศักยภำพกำรพึ่ง

ตนเองในกำรพัฒนำงำน วิชำกำร ผลกำรศึกษำ พบว่ำ  

ผู้บริหำร ครูวิชำกำร และครูผู้สอนในโรงเรียนมีกำรเข้ำ

อบรมศึกษำดูงำน ส่งเสริมครู และบุคลำกรเข้ำอบรม

ศึกษำดูงำน และศึกษำต่อมีกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอย่ำง 

สมสำ่เสมอ สร้ำงเครอืข่ำยชมุชน เครอืข่ำยผูป้กครอง เพือ่

ร่วมมือนักพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้มี

กำรพัฒนำบุคลำกร โดยส่งเข้ำอบรมสัมมนำวิชำกำร

อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ มีกำรพัฒนำวิชำชีพครู  

มกีำรนเิทศภำยใน มเีครอืข่ำยครแูกนนสำ และกำรพฒันำ

วชิำชพีเหล่ำนีไ้ด้รบั กำรส่งเสรมิสนบัสนนุจำกผูบ้รหิำร

เป็นอย่ำงดีจำก ผลกำรวิจัย แสดงให้เห็นภำวะผู้นสำทำง

วิชำกำรของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสสำคัญยิ่งใน

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แบบบูรณำกำรซึ่งเป็น นวัตกรรม

ทำงกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ ต่อนักเรียน ทั้งในด้ำนกำร

บริหำรหลักสูตร และกำรจัดกำรในชั้นเรียน กำรพัฒนำ 

ศักยภำพของครูในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่สสำคัญ 

ผู ้บริหำรจะต้องตระหนักในกำรพัฒนำทำงวิชำกำร

ส่งเสริมกำรพัฒนำครูแกนนสำเพื่อปฏิรูปกำรเรียนรู ้ 
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ในสถำนศกึษำ กำรสนบัสนนุให้ครไูด้พฒันำ ตนเองด้ำน

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ อย่ำงต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรนสำผล 

กำรวิจัยไปใช้

 1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

ของสถำนศึกษำด้ำนกำรมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง

ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรเป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยตส่ำสุด 

ดังนั้นผู้บริหำรควรมีกำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ

และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำนวิชำกำรอย่ำงมี

ศักยภำพ

 2. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย 

ตส่ำที่สุด ดังนั้นผู้บริหำรควรอำใจใส่ดูแลและส่งเสริม 

ให้ครูได้เข้ำร่วมรับกำรอบรมอย่ำงสมส่ำเสมอ

 3. ควำมสัมพันธ์ของ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

กับประสิทธิผลของงำนวิชำกำรในสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน ผู้บริหำรและครูควรปรับพฤติกรรม

ของผู ้นสำของตนเองให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ง ข้ึน  

เพรำะผู้บริหำรที่มีภำวะผู้นสำที่ดีจะส่งผลให้กำรบริหำร

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษำปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อภำวะ

ผู ้นสำของผู ้บริหำรที่ส่งผลต่อภำวะผู ้นสำทำงวิชำกำร

กับประสิทธิผลของงำนวิชำกำรในสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน

  2.2 ควรศึกษำภำวะผู้นสำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอ่ืนเพ่ือนสำผล

ที่ได้มำใช้เป็นแนวในกำรดสำเนินงำนตำมประสิทธิผล

ของงำนวิชำกำรในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนต่อไป

  2.3 ควรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อภำวะผู้นสำ

ทำงวชิำกำรกบัประสทิธผิลงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ 

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน
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