ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Instructional Leadership of School Administrators Affection Teacher
Competency under Secondary Educational Service Area Office 31
สนั่น ใจโชติ1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
(2) ศึ ก ษาสมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของครู และ (3) ศึ ก ษาภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและครู สั ง กั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 จ านวน 300 คน
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ และวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจั ย พบว่า (1) ผู้ บริห ารสถานศึกษามี ภ าวะผู้ นาทางวิช าการ อยู่ในระดับมากทั้ ง
โดยรวม และรายด้าน (2) ครูมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายด้านและ (3)
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 5 ด้าน
ได้แก่ การนาการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (b = 0.712) การนาการพัฒนาวิชาชีพครู ( b = 0.224)
การนาการนิเทศทางการศึกษา (b = 0.171) การนาการบริหารหลักสูตรและการสอน ( b = 0.152)
และ การนาการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา ( b = 0.059) ซึ่งสามารถ
พยากรณ์หรืออธิบายสมรรถนะการปฏิบัติของครูได้ร้อยละ 79.60 และมีสมการพยากรณ์ ดังนี้
Ŷ(T total) = 1.258 + .712 (X4) + .224 (X3) + .171 (X5) + .152 (X22) +.059 (X1)
คาสาคัญ : ผู้นาทางวิชาการ สมรรถนะครู
Abstract
The objectives of this study were (1) to determine the Instructional Leadership
of School Administrators; (2) to study teaching competency of the teachers and (3) to
analyze the mentioned factors affecting teaching competency of the teachers under
1
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Secondary Educational Service Area Office 31. The developed instrument was
administered to 300 subjects that included school administrators and teachers under
Secondary Educational Service Area Office 31. The earned data were analyzed for
finding X , S.D. , Simple Correlation Coefficients and Stepwise Multiple Regression
Analysis.
The research findings were as follows;
1. The Instructional Leadership of School Administrators was at the much level
of the factors under study as a whole and individual aspects.
2. The teachers had much teacher competency, of the teachers both as a
whole and individual aspects as well.
3. Five factors including the Creating an atmosphere to learning (b=0.712), the
Teacher development as professional teachers (b=0.224), the Educational supervision
(b=0.171), the Management courses and teaching (b=0.152) and the Determining vision
goals and mission of the school (b=0.059) which could explain or predict the teaching
competency of the teachers at 79.60% and linear regression equation for making
predictions is;
Ŷ(T total) = 1.258 + .712 (X4) + .224 (X3) + .171 (X5) + .152 (X22) +.059 (X1).
Keywords: leadership, Competency.
บทนา
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง มีค วามภาคภูมิใจใน
ความเป็ น ไทย รู้ จั ก รั ก ษาผลประโยชน์ ส่ ว นรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิล ปะวั ฒ นธรรมของชาติ การกีฬ า ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ภู มิปั ญ ญาไทย และความรู้ อั นเป็ นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พึ่งตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นความมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2553 : 1.3)
ภาวะผู้นาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับผู้บริหารโรงเรียนที่เอาใจใส่กับงานการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเป็นหลัก หากจะพัฒนาโรงเรียนจาเป็นต้องมีความเป็นผู้นาทางวิชาการและหลักสูตร
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(MacNeill and et.al., 2003) นั กวิจั ยส่ ว นใหญ่ เชื่อ ว่าภาวะผู้ นาทางวิช าการเป็ นบทบาทที่ ทาให้
ผู้บ ริห ารประสบความส าเร็ จในการบริห ารโรงเรียน และโรงเรียนที่มีคุณภาพดี เกิดจากผู้ บริห าร
โรงเรียนให้โอกาสครูในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน คือ
ผู้ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียน (Higginson, 2011)
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ ครู ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล ครูที่ดีต้องมีความรัก
ศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับ
ผู้ปกครองและชุมชนได้ดีและสิ่งสาคัญที่สุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักทดสอบทางการศึกษา,
2554: 6) มาตรการและแนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิ ชาชีพ
แห่ งความเป็น ครู จึงถูกกาหนดขึ้นในหลากหลายกลยุทธ์เพื่อนามาซึ่งความสาเร็จของการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับ
ต่าง ๆ จะเป็ นประเด็นสาคัญของการสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศาสตร์แห่งความเป็นครูให้
บรรลุผล สอดรับกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสร้างและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวไป ในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี (สุรศักดิ์ ปาเฮ,
2556 : 2)
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2556) ได้กล่าวถึงสภาพปัญหา
ทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรียน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและด้าน
ประสิทธิภาพการบริหาร พบว่า มีสถานศึกษาจานวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่า ขาดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทั้งการคิดวิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
(สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 2)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
3. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ปีการศึกษา 2560 จานวน 3,179 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 50 คน
และครู จานวน 3,129 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ตัวแปรจากองค์ประกอบ
ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ที่ เ สนอไว้ โ ดย Swetal (2009) ; Cunning and
Cordeiro (2009) ; Gupton (2010) ; Lineburg (2010) ; Bredan (2010) ; Sim (2011) ; ดวงกมล
เปียทอง (2554) ; อ้อย สงึมรัมย์ (2554) ; ดารง มูลป้อม (2557) ; เกรียงศักดิ์ วงศ์ระตนะ (2557) ;
เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557) และ อนุ ช้างกลาง (2557)
ตัว แปรตาม ได้ แก่ สมรรถนะการปฏิบัติ งานของครู สั ง กัดส านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ตัวแปรจาก สานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ;
The National Institute of Education ( 200 9 ) ; Lucy (2010) ; Department of Education
(2004) ; สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554) ; สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน (2553) ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุรุ ส ภา (2556) ; สถาบัน พั ฒ นาครู (2552) ;
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ; ลัดดาวัลย์ สืบจิต (2557) ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (2553) และพิมพันธ์
เดชคุปต์ และคณะ (2551)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ประกอบด้วย 5 ด้าน
1. การนาการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และพันธกิจของสถานศึกษา
2. การนาการบริหารหลักสูตรและการสอน
3. การนาการพัฒนาวิชาชีพครู
4. การนาการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
5. การนาการนิเทศทางการศึกษา

ตัวแปรตาม
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
ประกอบด้วย 4 ด้าน
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนรู้
3. การพัฒนาผู้เรียน
4. การบริหารจัดการชั้นเรียน

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ ส่ว นที่เป็นองค์ประกอบภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได้ดังนี้ องค์ประกอบภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ การนาการกาหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา การนาการบริหารหลักสูตรและการสอน การนาการ
พัฒนาวิชาชีพครู การนาการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการนาการนิเทศทางการศึกษา และส่วน
ที่เป็ นสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้ว ยคุณลั กษณะส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่ อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2560 จานวน 50 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 50 คน และครู จานวน 3,129 คน รวมทั้งสิ้น 3,179 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จากจานวนประชากรทั้งสิ้น 3179 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31, 2560) กาหนดขนาดโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) เลือกที่
ระดั บ ประชากร 3500 คน ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 347 คน และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified
sampling) ตามขนาดโรงเรียน
2. การสร้างเครื่องมือวิจัย
2.1 ลั ก ษณะของเครื่ อ งมือ วิ จัย เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ ใ นการวิจั ย มีลั ก ษณะเป็น แบบประเมิ น
ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิ บัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ส่วนที่เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณ ค่า 5 ระดับ (ชูศรี
วงศ์รัตนะ, 2550)
2.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยนาเครื่องมือวิจัยที่
สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินความสอดคล้อง และนามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยเกณฑ์ ขั้ น ต่ าคื อ จะใช้ ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง 0.60 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556 : 237) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญปรากฏ
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ว่าเครื่องมือวิจัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งแสดงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใน
ระดับสูง
2.3 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามภาวะผู้ น าทาง
วิช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและสมรรถนะการปฏิ บั ติงานของครู สั งกั ดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสั ม ประสิ ทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556 : 70-72) โดยจะใช้ข้อคาถามที่มีค่าแอลฟามากกว่า
0.70 ขึ้นไป ปรากฏว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.96 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 347 ชุด ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
และมีความสมบูรณ์ จานวน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.46
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อย
ละ วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และสรรถนะการปฏิบัติงานของครู
โดยค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อสรรถนะการปฏิบัติงานของครู โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 31 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.12, S.D.=.639) และระดั บ ภาวะผู้ น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ การนาการนิเทศทางการศึกษา
(X5) ( X = 4.24, S.D.= .611) การนาการพัฒนาวิชาชีพครู (X3) ( X = 4.13, S.D.=.615) การนาการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รและการสอน (X2) ( X = 4.10, S.D.= .698) ด้ า นการน าการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
เป้ า หมาย และพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษา (X1) ( X = 4.08, S.D.= .600) และ การน าการสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้ (X4) ( X = 4.06, S.D.= .660)
2. ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
31 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D.=.600) และระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ดังนี้ การบริหารหลักสูตร (Y1) ( X = 4.16, S.D.= .610) การจัดการเรียนรู้ (Y2) (
X = 4.16, S.D.=.609) การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น (Y4) ( X = 4.13, S.D.= .606) และการพั ฒ นา
ผู้เรียน (Y3) ( X = 4.11, S.D.= .575)
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3. การศึกษาภาวะผู้นาทางวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ผลการวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ดังปรากฎในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นาทางวิช าการของผู้บริห ารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ตัวแปร X1
X2
X3
X4
X5
Y1
Y2
Y3
Y4
Y
total
X1 1
.504** .551** .681** .130**. .168** .180** .191** .174**. .225**
X2
1
.581** .727** .294**. .148** .174** .209** .230**. .237**
X3
1
.772** .269**. .139** .137** .147** .221**. .202**
X4
1
.411** .179**. .176** .247** .231** .259**.
X5
1
.206** .229**. .236** .183** .262**
X
.222** .233**. .267** .271** .308**
total
**p ≤ 0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั มพั นธ์ข องตั ว แปรภาวะผู้ นาทางวิช าการของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กั บ สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 31 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้านที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในระดับสูง ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.31
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) การศึกษา
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในรูปของ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พยากรณ์ วิ เ คราะห์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แปรเข้ า สู่ ส มการท านายด้ ว ย Stepwise
Estimation ได้ค่า R, R2, Adjusted R2 และการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าสู่
สมการทีละตัว พบว่า ด้านการนาการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบแรกที่สามารถ
พยากรณ์สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได้ องค์ประกอบที่สามารถพยากรณ์ได้ตามมา ได้แก่ การนา
การพัฒนาวิชาชีพครู การนาการนิเทศทางการศึกษา การนาการบริหารหลักสูตรและการสอน และ
การนาการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
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เป็น 0.89 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และสามารถพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ได้ร้อยละ
79.60 ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
Adjusted
ตัวแปรพยากรณ์
R
R2
S.EB
F
R2
X4
.839
.703
.702
.25265
705.752
X4 X3
.858
.737
.735
.23835
37.813
X4 X3 X5
.879
.773
.770
.22182
46.937
X4 X3 X5 X2
.892
.796
.793
.21041
33.953
X4 X3 X5 X2 X1 .894
.799
.796
.20930
4.143
**p ≤ 0.01
*p ≤ 0.05

P-value
.000
.000
.000
.000
.043

ตารางที่ 3 การพยากรณ์ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
คะแนน
ตัวแปรพยากรณ์
คะแนนดิบ มาตรฐาน
t
Pvalue
b
S.E
β
ค่าคงที่
1.258 .110
11.468 .000
X4 การนาการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
.712 .040
.839 26.566 .000
X3 การนาการพัฒนาวิชาชีพครู
.224 .036
.288
6.149 .000
X5 การนาการนิเทศทางการศึกษา
.171 .023
.223
6.851 .000
X2 การนาการบริหารหลักสูตรและการสอน .152 .026
.222
5.828 .000
X1 การน าการกาหนดวิสั ย ทัศน์ เป้ าหมาย .059 .029
.075
2.035 .000
และพันธกิจของสถานศึกษา
R= .894, R2 = .799, Adjusted R2 =.796, S.EB =.20930, F =4.143
**p ≤ 0.01
จากตารางที่ 3 ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ า นการน าการสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้ สามารถพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได้มากกว่าองค์ประกอบด้าน
อื่น ๆ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (b) เป็น 0.712 มีค่าสั มประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
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มาตรฐาน (β) เป็น 0.839 นอกจากนี้ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนาการ
พัฒนาวิชาชีพครู ด้านการนาการนิเทศทางการศึกษา ด้านการนาการบริหารหลักสูตรและการสอน
และด้านการนาการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา สามารถร่วมพยากรณ์
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได้ และเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
Ŷ(T total) = 1.258 + .712 (X4) + .224 (X3) + .171 (X5) + .152 (X22) +.059 (X1) .
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized score)
Ẑ= .839 (Zx4) + .288 (Zx3) + .223 (Zx5) + .222 (Zx2) + .075 (Zx11)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการนาการนิเทศทางการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการนาการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้มีการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใน
ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป สอดคล้อง
กับ บรรพต รู้เจนทร์ (2557: ข) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาทางการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อสมรรถนะครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีภาวะผู้นาทางการเรียนการ
สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
มากที่สุดคือ ด้านการกาหนดและสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้ และน้อยที่สุดคือ
ด้านการนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
2. สมรรถนะการปฏิบัติง านของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
หลั ก สู ต ร และด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้ า นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะครู ไ ด้ รั บ ทราบ
องค์ประกอบการพั ฒนาสมรรถนะครู ด้านการพัฒ นาตนเอง การบริหารจัดการเรียนรู้ วิชาชีพครู
คุณธรรมและจริยธรรม และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และสานักมาตรฐานวิชาชีพ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทามาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อเป็นการกาหนดให้เป็นสมรรถนะของครู ซึ่งสอดคล้องกับ
สุ ทธิพร ภิญโญ (2559: 273) ที่ได้ศึกษาการพัฒ นากลยุทธ์ส่ งเสริมสมรรถนะครูในโรงเรียนสั งกัด
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เทศบาล พบว่า การศึกษาสภาพสมรรถนะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีสภาพการดาเนินการ อยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ
3. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มี 5 ด้าน ได้แก่
3.1 ด้านการนาการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (β = 0.839) ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากผู้ บริห ารมีบทบาทในการนานวัตกรรมทางการ
บริหารมาใช้บริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามี
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่าเสมอ และ
ผู้บริหารเป็นผู้นาในการแสวงหาความรู้และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในสถานศึกษาสอดคล้องกับ
พิสมัย ชุมภู (2557) ได้สรุปว่าความสาคัญของการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการได้แก่โรงเรียนซึ่งมี
บรรยากาศที่ดี จะทาให้ผู้เรียนทุกคนทางานกันอย่างเต็มที่และมีความสุข
3.2 การน าการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู (β = 0.288) ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การแนะนาครูให้เกิดความศรัทธา
ในวิ ช าชี พ ครู และสามารถพั ฒ นาตนเองไปสู่ ค รู มื อ อาชี พ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีการมีการพัฒนาครูให้มีวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาตนเองตามความถนัด รวมทั้ง
เทคนิควิธีการที่หลากหลายเพื่อนามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้คาแนะนาช่วยเหลือครูให้มี
ความก้าวหน้ าในวิช าชีพและเทคนิ ควิธีการที่หลากหลายเพื่อนามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้ องกั บ ดิ เ รก พรสี ม า (2559 : 1-2) ได้เ สนอไว้ว่ า ในยุ คดิ จิ ทัล ทาให้ ค รู ต้อ งปรั บ ตัว และใช้
สมรรถนะที่ครูมีอยู่ในการพัฒนานักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้
ให้แก่ครู และส่งเสริมให้ครูพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3.3 การนาการนิเทศทางการศึกษา (β = 0.223) ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเนื่องจากผู้บริหารมีการนิเทศทางการศึกษาเพื่อติดตามและพัฒนาครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการสอนของครูที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมคณะครูชี้แจงเพื่อให้การนิเทศทางการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ให้
คาแนะนาแก่ครู แบบกัลยาณมิตร และนาผลการนิเทศมาพัฒนาทักษะและความรู้ของครูเพื่อให้บรรลุ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดสอดคล้องกรองทอง จิรเดชากุล (2550) ได้สรุปว่าการนิเทศการสอน
และการประเมินผลการสอน มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา จะต้องร่วมมือร่วมใจกันดาเนินการพัฒนาทุกด้านในสถานศึกษา การนิเทศการสอนและ
ประเมินผลการสอน
3.4 การนาการบริหารหลักสูตรและการสอน (β = 0.222) ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญบริหารหลักสูตร
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และการสอน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ บริหารผู้บริหารมีการจัดประชุมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามหลักสูตร จัดครูเข้าสอนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและความถนัด และมีการติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยให้ ครูมีส่วนร่วม สอดคล้องกับปัทมา สกุลนคร (2557) ได้สรุปว่า
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษานั้นต้อง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ หนึ่งต้องมีการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ต้องมีการวางแผน เตรียมความพร้อมการจัดทาหลักสูตร
3.5 การนาการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา (β = 0.075) ของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของครู เ นื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารมี ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงมีหลักการและกระบวนการในการกาหนดภารกิจของ
สถานศึกษา และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เป้ าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สอดคล้องกับชนินันท์ คล้ายมณี (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ภาวะผู้ น าทางวิช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู พบว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมในการกาหนดวิสัยทัศน์ทางวิชาการของโรงเรียนโดยความร่วมมือของ
ครู บุคลากรและมีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดเป้าหมายทางด้านวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
สื่อสารเป้าหมายให้รับทราบทั่วกันอย่างชัดเจนทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กาหนดพันธกิจ
แนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ เพื่อความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีภาวะผู้นาทางวิชาการและควรมีการยกย่องผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบในการเป็นผู้นาทาง
วิชาการและสามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูให้ดีขึ้นได้
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา สามารถนา
ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานต่างๆ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นต้นแบบในการเป็นผู้นาทางวิชาการและควรส่งเสริมให้
ครูได้มีโอกาสในการศึกษาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ควรให้มีจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและสมรรถนะครูที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่ต่างกัน
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