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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย 2. เปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ใน
การทํางาน ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาคณุลักษณะในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ทางวิชาการ (x�= 3.83) ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ (x�= 3.82) ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางวิชาการ (x�= 3.75) และด้านการส่งสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู (x�= 3.70) เม่ือ
เปรียบเทียบตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการ
แตกต่างอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน 3 ดา้น ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการและด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู เม่ือเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นําทางวิชาการในรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไปมีภาวะผู้นําทางวิชาการสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี 
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ABSTRACT 
The objective of this research is 1. To study a leadership in head of learning area instructional 
in school under Sukhothai Primary Education Services Area Office 2. To compare a leadership 
in head of learning area instructional in school under Sukhothai Primary Education Services 
Area Office according to types of school and working experiences. The results of the research 
revealed that: A leadership in head of learning area instructional in school in schools under 
Sukhothai Primary Education Services Area Office, overall, were at high level. Considering in 
each aspect, it was found that creating academic environment was shown the highest rank 
(x�= 3.83), followed by, academic administration (x�= 3.82), efficiency in professional education 
(x�= 3.75) and professional development orderly (x�= 3.70). The result of comparing is as 
follows : According to types of schools, a leadership in head of learning area instructionals in 
schools under Sukhothai Primary Education Services Area Office were significantly different at 
the statistical level of .05. Considering each aspect, it was found that the characteristic in 
academic administration the characteristic of efficiency in professional education and the 
characteristic of professional development orderly. A comparison by working experiences as a 
whole was differently with no significant. Considering each aspect, it was found that the 
characteristic of academic administration by head of learning area instructional with 11 years 
and above experiences have a higher leadership skill than head of learning area instructional 
with 11 years experiences was significantly different at the statistical level of .05. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันในระดับองค์กรหรือสถานศึกษา บุคคลท่ีมีความสําคัญในทุกๆ ด้าน คือ บุคคลที่มีภาวะผู้นํา 

เพราะมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรและสามารถนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ หากองค์กรหรือ
สถานศึกษาใดขาดบุคคลที่มีภาวะผู้นํา ย่อมจะส่งผลให้องค์กรนั้นๆ ประสบความสําเร็จได้ยาก บุคคลที่มีภาวะ
ผู้นําจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จในองค์กรเป็นอย่างมาก หากกล่าวถึงสถานศึกษาคงไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่านั้นท่ีจําเป็นจะต้องมีภาวะผู้นํา แต่หมายรวมถึงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย เพราะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ถือเป็นหน่วยงานระดับล่างสุดท่ีมีความสําคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีภาวะ
ผู้นําทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักท่ีสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดใน                  
การบริหารจัดการ โดยจะต้องคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญสอดคล้องกับ Boonpirom, S. (2009, pp.20-22 
quoted in Sensom, S., 2013, p.9) กล่าวว่า งานวิชาการคืองานท่ีเป็นหัวใจของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบด้วยงานย่อยๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น งานหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน การวัด
และประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆที่ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ และการบริหารงาน
วิชาการ คือ การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน  



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
93

 

ภาวะผูน้ําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 

Instructional Leadership of Heads of Departments in Schools Under 
Sukhothai Primary Education Services Area Office  

นวลปรางค์ ยอดสกุลณี* 
Nualprank Yodsakulnee 

วิทยา จันทร์ศิลา** 
Vitthaya Jansila 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย 2. เปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ใน
การทํางาน ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาคณุลักษณะในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ทางวิชาการ (x�= 3.83) ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ (x�= 3.82) ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางวิชาการ (x�= 3.75) และด้านการส่งสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู (x�= 3.70) เม่ือ
เปรียบเทียบตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการ
แตกต่างอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน 3 ดา้น ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการและด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู เม่ือเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นําทางวิชาการในรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไปมีภาวะผู้นําทางวิชาการสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี 
 

คําสําคัญ : ภาวะผู้นําทางวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ภาวะผูน้ําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 

Instructional Leadership of Heads of Departments in Schools Under 
Sukhothai Primary Education Services Area Office  

นวลปรางค์ ยอดสกุลณี* 
Nualprank Yodsakulnee 

วิทยา จันทร์ศิลา** 
Vitthaya Jansila 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย 2. เปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ใน
การทํางาน ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาคณุลักษณะในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ทางวิชาการ (x�= 3.83) ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ (x�= 3.82) ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางวิชาการ (x�= 3.75) และด้านการส่งสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู (x�= 3.70) เม่ือ
เปรียบเทียบตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการ
แตกต่างอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน 3 ดา้น ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการและด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู เม่ือเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นําทางวิชาการในรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไปมีภาวะผู้นําทางวิชาการสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี 
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ABSTRACT 
The objective of this research is 1. To study a leadership in head of learning area instructional 
in school under Sukhothai Primary Education Services Area Office 2. To compare a leadership 
in head of learning area instructional in school under Sukhothai Primary Education Services 
Area Office according to types of school and working experiences. The results of the research 
revealed that: A leadership in head of learning area instructional in school in schools under 
Sukhothai Primary Education Services Area Office, overall, were at high level. Considering in 
each aspect, it was found that creating academic environment was shown the highest rank 
(x�= 3.83), followed by, academic administration (x�= 3.82), efficiency in professional education 
(x�= 3.75) and professional development orderly (x�= 3.70). The result of comparing is as 
follows : According to types of schools, a leadership in head of learning area instructionals in 
schools under Sukhothai Primary Education Services Area Office were significantly different at 
the statistical level of .05. Considering each aspect, it was found that the characteristic in 
academic administration the characteristic of efficiency in professional education and the 
characteristic of professional development orderly. A comparison by working experiences as a 
whole was differently with no significant. Considering each aspect, it was found that the 
characteristic of academic administration by head of learning area instructional with 11 years 
and above experiences have a higher leadership skill than head of learning area instructional 
with 11 years experiences was significantly different at the statistical level of .05. 
 

Keywords : Instructional Leadership / Head Leadership of Learning Area  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันในระดับองค์กรหรือสถานศึกษา บุคคลท่ีมีความสําคัญในทุกๆ ด้าน คือ บุคคลที่มีภาวะผู้นํา 

เพราะมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรและสามารถนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ หากองค์กรหรือ
สถานศึกษาใดขาดบุคคลที่มีภาวะผู้นํา ย่อมจะส่งผลให้องค์กรนั้นๆ ประสบความสําเร็จได้ยาก บุคคลที่มีภาวะ
ผู้นําจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จในองค์กรเป็นอย่างมาก หากกล่าวถึงสถานศึกษาคงไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่านั้นท่ีจําเป็นจะต้องมีภาวะผู้นํา แต่หมายรวมถึงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย เพราะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ถือเป็นหน่วยงานระดับล่างสุดท่ีมีความสําคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีภาวะ
ผู้นําทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักที่สถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญมากท่ีสุดใน                  
การบริหารจัดการ โดยจะต้องคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญสอดคล้องกับ Boonpirom, S. (2009, pp.20-22 
quoted in Sensom, S., 2013, p.9) กล่าวว่า งานวิชาการคืองานท่ีเป็นหัวใจของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบด้วยงานย่อยๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน เช่น งานหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน การวัด
และประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆท่ีส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ และการบริหารงาน
วิชาการ คือ การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน  
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญและมีบทบาทในการดําเนินงานต่างๆ 
ภายในสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ประสานงานกับผู้บรหิาร
สถานศึกษาหรือฝ่ายงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา ท้ังในด้านการบริหารงานและงานการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
ครูผู้สอนนั่นเอง ในการสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
กระจายอํานาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานระดับล่างอย่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีบทบาทในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน เพราะจะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาทันต่อ
เหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้จะสามารถรู้และเข้าใจรายละเอียดของ
ข้อมูลได้มากกว่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจงูใจให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานและฝึก
ทักษะในการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับล่างด้วยสอดคล้องกับ Boonprasert, U., & Chansupat, J. (2002, 
p.86 quoted in Jomsri, P., 2006, p.11) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ย่อมขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย เพราะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ วางแผน อํานวยการและมอบหมายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้จึงต้องสร้างภาวะผู้นําท่ีเข้มแข็งในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีมีความเป็นผู้นําหรือใช้ภาวะผู้นําได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของผู้นําท่ีดี ซ่ึงจะส่งผล
ต่อความสําเร็จในการดําเนินงานภายในโรงเรียนได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ Oobhiang, B. (2006, pp. 40-41) 
กล่าวถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามารถ
ใช้ภาวะผู้นําของตนในการบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
งาน อาทิเช่น มอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนครูในการทํา
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ผลการพัฒนาการศึกษาไทยท่ีผ่านมา พบว่า คณุภาพการศึกษาท้ังด้านวิชาการและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวคือ พัฒนาการสมวัยของเด็กลดลง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน เม่ือเทียบกับนานาประเทศยังอยู่ในลําดับท่ีต่ําและ
ทักษะของกําลังแรงงานยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ อีกท้ังยังต้องมีการวิเคราะห์ทบทวน
เป้าหมายและสาขาการผลิตและคุณภาพของกระบวนการจัดการศึกษา นอกจากน้ีประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนตํ่ากว่ามาตรฐาน การจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีข้อบกพร่อง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาประเทศมีอันดับลดลง สมรรถนะด้านการศึกษา
ของประเทศไทยในเวทีสากลยังอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) 
สอดคล้องกับ Kilenthong, W. (2017, p.จ) กล่าวว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) หรือผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของเด็กไทยยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ วิชาท่ีมีผล
การทดสอบต่ําท่ีสุดสองวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซ่ึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ในภาพรวมพบว่า ผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ หากวิเคราะห์ผลการทดสอบจําแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าระดับประเทศ นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สามที่ผ่านมา พบว่า ตัวบ่งชี้ท่ีโรงเรียนจํานวนมากไม่ผ่านการประเมิน คือตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียน ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อตัวบ่งชี้ท่ี 5 คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาจําเป็นต้องมีผู้ท่ีมีภาวะผู้นําทางวิชาการ เพราะงาน
วิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอกถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน การท่ีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยต่ํา ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรง
ของสถานศึกษาและจําเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เพราะความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วยังขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะทําให้งานวิชาการของโรงเรียนประสบผลสําเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียนตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการใช้ภาวะผู้นําทางวิชาการในการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนนําผลข้อมูลที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน มาตรการ ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
รับผิดชอบและคิดหาวิธีการส่งเสริมพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
รับผิดชอบสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุโขทัย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยใน 4 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงาน
วิชาการ คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ทางวิชาการ คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 302 โรงเรียน จํานวน 1,853 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 317 คน ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ (Krejcie, 
& Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ตาม
สัดส่วนของประเภทของสถานศึกษา 
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญและมีบทบาทในการดําเนินงานต่างๆ 
ภายในสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ประสานงานกับผู้บรหิาร
สถานศึกษาหรือฝ่ายงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา ท้ังในด้านการบริหารงานและงานการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
ครูผู้สอนนั่นเอง ในการสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
กระจายอํานาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานระดับล่างอย่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีบทบาทในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน เพราะจะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาทันต่อ
เหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้จะสามารถรู้และเข้าใจรายละเอียดของ
ข้อมูลได้มากกว่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจงูใจให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานและฝึก
ทักษะในการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับล่างด้วยสอดคล้องกับ Boonprasert, U., & Chansupat, J. (2002, 
p.86 quoted in Jomsri, P., 2006, p.11) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ย่อมข้ึนอยู่กับภาวะผู้นําของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย เพราะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ วางแผน อํานวยการและมอบหมายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้จึงต้องสร้างภาวะผู้นําท่ีเข้มแข็งในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีมีความเป็นผู้นําหรือใช้ภาวะผู้นําได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของผู้นําท่ีดี ซ่ึงจะส่งผล
ต่อความสําเร็จในการดําเนินงานภายในโรงเรียนได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ Oobhiang, B. (2006, pp. 40-41) 
กล่าวถึง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สามารถ
ใช้ภาวะผู้นําของตนในการบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
งาน อาทิเช่น มอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนครูในการทํา
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ผลการพัฒนาการศึกษาไทยท่ีผ่านมา พบว่า คณุภาพการศึกษาท้ังด้านวิชาการและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวคือ พัฒนาการสมวัยของเด็กลดลง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน เม่ือเทียบกับนานาประเทศยังอยู่ในลําดับท่ีต่ําและ
ทักษะของกําลังแรงงานยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ อีกท้ังยังต้องมีการวิเคราะห์ทบทวน
เป้าหมายและสาขาการผลิตและคุณภาพของกระบวนการจัดการศึกษา นอกจากน้ีประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนตํ่ากว่ามาตรฐาน การจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีข้อบกพร่อง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาประเทศมีอันดับลดลง สมรรถนะด้านการศึกษา
ของประเทศไทยในเวทีสากลยังอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) 
สอดคล้องกับ Kilenthong, W. (2017, p.จ) กล่าวว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) หรือผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของเด็กไทยยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ วิชาท่ีมีผล
การทดสอบต่ําท่ีสุดสองวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซ่ึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ในภาพรวมพบว่า ผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ หากวิเคราะห์ผลการทดสอบจําแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สามที่ผ่านมา พบว่า ตัวบ่งชี้ท่ีโรงเรียนจํานวนมากไม่ผ่านการประเมิน คือตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียน ซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวบ่งชี้ท่ี 5 คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาจําเป็นต้องมีผู้ท่ีมีภาวะผู้นําทางวิชาการ เพราะงาน
วิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอกถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน การท่ีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยต่ํา ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรง
ของสถานศึกษาและจําเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เพราะความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วยังขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะทําให้งานวิชาการของโรงเรียนประสบผลสําเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียนตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ จึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาวะผู้นําทางวิชาการในการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนนําผลข้อมูลท่ีได้ไป
เป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน มาตรการ ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
รับผิดชอบและคิดหาวิธีการส่งเสริมพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
รับผิดชอบสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุโขทัย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยใน 4 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงาน
วิชาการ คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ทางวิชาการ คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 302 โรงเรียน จํานวน 1,853 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 317 คน ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ (Krejcie, 
& Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ตาม
สัดส่วนของประเภทของสถานศึกษา 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร   
 ตัวแปรต้น จําแนกเป็น 
  1. ประเภทของสถานศึกษา 
   1) โรงเรียนประถมศึกษา 
   2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  2. ประสบการณใ์นการทํางาน 
   1) ประสบการณ์ 1-5 ปี 
   2) ประสบการณ์ 6-10 ปี 
   3) ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป  
 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่   
    1. คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 
    2. คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ 
    3. คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ 
    4. คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เรื่องภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1. ประชากร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 302 โรงเรียน จํานวน 1,853 คน 
     2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 317 คน ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ 
(Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random 
sampling) ตามสัดส่วนของประเภทของสถานศึกษา  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบกําหนดคําตอบให้ 

เลือก 
     ตอนท่ี 2 ถามภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ผลการ
หาค่า IOC ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 เม่ือพิจารณารายด้าน ได้ค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดังนี้ 
          1. คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.88 
     2. คุณลักษณะด้านการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.88           

     3. คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.89                                    
     4. คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.92 
     ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (open-
ended question)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
    1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
    2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและบางส่วนเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้บริการทางไปรษณีย์ จํานวน 317 ฉบับ ได้รับคืน จํานวน 312 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.42 โดยได้รับ
คืนจากโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 235 ฉบับ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 77 ฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ 
      2. ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
      3. เปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   3.1 เปรียบเทียบ จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา วิเคราะห์ด้วยการทดสอบ
ค่าที (t-test independent samples)  
   3.2 เปรียบเทียบ จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร   
 ตัวแปรต้น จําแนกเป็น 
  1. ประเภทของสถานศึกษา 
   1) โรงเรียนประถมศึกษา 
   2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  2. ประสบการณใ์นการทํางาน 
   1) ประสบการณ์ 1-5 ปี 
   2) ประสบการณ์ 6-10 ปี 
   3) ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป  
 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่   
    1. คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 
    2. คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ 
    3. คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ 
    4. คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เรื่องภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1. ประชากร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 302 โรงเรียน จํานวน 1,853 คน 
     2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 317 คน ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ 
(Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random 
sampling) ตามสัดส่วนของประเภทของสถานศึกษา  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบกําหนดคําตอบให้ 

เลือก 
     ตอนท่ี 2 ถามภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ผลการ
หาค่า IOC ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 เม่ือพิจารณารายด้าน ได้ค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดังน้ี 
          1. คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.88 
     2. คุณลักษณะด้านการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.88           

     3. คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.89                                    
     4. คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.92 
     ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (open-
ended question)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
    1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
    2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและบางส่วนเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้บริการทางไปรษณีย์ จํานวน 317 ฉบับ ได้รับคืน จํานวน 312 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.42 โดยได้รับ
คืนจากโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 235 ฉบับ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 77 ฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
      1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ 
      2. ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
      3. เปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   3.1 เปรียบเทียบ จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา วิเคราะห์ด้วยการทดสอบ
ค่าที (t-test independent samples)  
   3.2 เปรียบเทียบ จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
1.  ประเภทของสถานศึกษา 
    - โรงเรียนประถมศึกษา 
    - โรงเรียนขยายโอกาสทาง 
      การศึกษา 
2.  ประสบการณ์ในการทํางาน 
    - 1-5 ปี 
    - 5-10 ปี 
    - ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป 

 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
    - คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 
    - คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทาง 
      วิชาการ 
    - คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ 
    - คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ 
      ครู     

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
   การศึกษาสุโขทัยในภาพรวม 
 

ข้อ รายการ 
จํานวนครู 
(n=242) ระดับความ

ต้องการพัฒนา 
อันดับ

ที่ x� S.D. 
1 คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 3.82 0.43 มาก 2 

2 คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางวิชาการ 3.75 0.45 มาก 3 

3 คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ทางวิชาการ 3.83 0.45 มาก 1 

4 คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของครู     

3.70 0.45 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 3.78 0.39 มาก  
 

   1.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.82) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน (x�= 4.02) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการให้กับผู้เรียน 
(x�= 3.97) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ให้คําแนะนําการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมี
ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน (x�= 3.60) 

 1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.75) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน                
(x�= 3.89) รองลงมา คือ เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ          
(x�= 3.87) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีรับผิดชอบและประเมินความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู (x�= 3.63) 

  1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.83) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนให้มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนและจัดทําป้ายนิเทศทางวิชาการ (x�= 3.91) รองลงมา คือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ (x�= 3.89) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ให้คําแนะนํา
เก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ (x�= 3.73) 

   1.4 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครู 
(x�= 3.90) รองลงมา คือ สนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง (x�= 3.84) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ จัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรมพร้อมมอบรางวัลให้กับครู (x�= 3.36) 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 
ดังนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยจําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาประเภทต่างกันมีภาวะผู้นําทางวิชาการ ในภาพรวม 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เม่ือพิจารณารายด้าน ปรากฏผล ดังนี้ 
  2.1.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ในเรื่องสนับสนุนให้มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เร่ืองสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษา เร่ืองความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนและเรื่องทักษะในการบริหารจัดงานวิชาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบเพ่ือสนองนโยบายการศึกษาของโรงเรียน  

2.1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่าง 
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกตา่งกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่อง
สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนและเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
  2.1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่อง
สนับสนุนให้มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานทางวิชาการของนักเรียน และเรื่องจัดทําปา้ยนิเทศทางวิชาการ
และสนับสนนุให้จัดมุมวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  
  2.1.4 ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่อง
ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครู เร่ืองพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ เร่ืองทักษะในการสร้างครูให้เป็นผู้นําทางวิชาการ เร่ืองสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมอย่าง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
1.  ประเภทของสถานศึกษา 
    - โรงเรียนประถมศึกษา 
    - โรงเรียนขยายโอกาสทาง 
      การศึกษา 
2.  ประสบการณ์ในการทํางาน 
    - 1-5 ปี 
    - 5-10 ปี 
    - ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป 

 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
    - คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 
    - คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทาง 
      วิชาการ 
    - คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ 
    - คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ 
      ครู     

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
   การศึกษาสุโขทัยในภาพรวม 
 

ข้อ รายการ 
จํานวนครู 
(n=242) ระดับความ

ต้องการพัฒนา 
อันดับ

ที่ x� S.D. 
1 คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 3.82 0.43 มาก 2 

2 คุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางวิชาการ 3.75 0.45 มาก 3 

3 คุณลักษณะด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ทางวิชาการ 3.83 0.45 มาก 1 

4 คุณลักษณะด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของครู     

3.70 0.45 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 3.78 0.39 มาก  
 

   1.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.82) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน (x�= 4.02) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการให้กับผู้เรียน 
(x�= 3.97) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ให้คําแนะนําการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมี
ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน (x�= 3.60) 

 1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.75) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน                
(x�= 3.89) รองลงมา คือ เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ          
(x�= 3.87) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีรับผิดชอบและประเมินความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู (x�= 3.63) 

  1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.83) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนให้มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนและจัดทําป้ายนิเทศทางวิชาการ (x�= 3.91) รองลงมา คือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ (x�= 3.89) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ (x�= 3.73) 

   1.4 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครู 
(x�= 3.90) รองลงมา คือ สนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง (x�= 3.84) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ จัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรมพร้อมมอบรางวัลให้กับครู (x�= 3.36) 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 
ดังนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยจําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาประเภทต่างกันมีภาวะผู้นําทางวิชาการ ในภาพรวม 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เม่ือพิจารณารายด้าน ปรากฏผล ดังน้ี 
  2.1.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ในเรื่องสนับสนุนให้มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษา เรื่องความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนและเรื่องทักษะในการบริหารจัดงานวิชาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบเพื่อสนองนโยบายการศึกษาของโรงเรียน  

2.1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่าง 
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกตา่งกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่อง
สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนและเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
  2.1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่อง
สนับสนุนให้มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานทางวิชาการของนักเรียน และเร่ืองจัดทําปา้ยนิเทศทางวิชาการ
และสนับสนนุให้จัดมุมวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  
  2.1.4 ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่อง
ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครู เรื่องพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ เรื่องทักษะในการสร้างครูให้เป็นผู้นําทางวิชาการ เรื่องสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมอย่าง
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ต่อเนื่อง เรื่องสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องแนะนําให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้งานที่รับผิดชอบ เรื่องการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลหรือสร้างแรงจูงใจให้ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี เรื่อง
สนับสนุนทรัพยากรในการใช้พัฒนาการเรียนการสอน เรื่องกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูหาวิธีการสอนแบบใหม่ เรื่อง
กระตุ้นให้ครูมีความรู้ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเรื่องจัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรมพร้อม
มอบรางวัลให้กับครู 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีภาวะ
ผู้นําทางวิชาการในรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 ด้าน ได้แก ่คุณลักษณะด้านการบริหาร
จัดการงานวิชาการ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 11 ปีข้ึนไปมีภาวะผู้นําทาง
วิชาการสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี เม่ือพิจารณารายด้าน ปรากฏผล
ดังนี้ 
   2.2.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นําทางวิชาการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 
11 ปีขึ้นไป มีภาวะผู้นําทางวิชาการสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี 
     2.2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ โดยภาพรวม พบว่า มีภาวะ
ผู้นําทางวิชาการ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.2.3 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า      
มีภาวะผู้นําทางวิชาการ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.2.4 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู โดยภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เน่ืองมาจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเป็น
ผู้นําในด้านวิชาการ ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิชาการ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ 
มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี คอยอํานวยความสะดวก   
ให้คําปรึกษา คําแนะนํากับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบและนําผลการประเมินนิเทศติดตามครู
ในกลุ่มสาระไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานด้านวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Promsawat, M. 
(2012) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นําของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามทรรศนะของครูในกลุ่มสาระโรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการศึกษาด้านวิชาการพบว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีพฤติกรรมผู้นํา ด้านวิชาการอยู่ในระดับ
ปฏิบัติ “มาก” มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบนโยบายการศึกษา มี
ความสามารถในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและโรงเรียน เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปนอ้ยใน 3 ลําดับแรก ได้แก่  

    1.1 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานทาง
วิชาการของนักเรียนและจัดทําป้ายนิเทศทางวิชาการ ท้ังนี้เน่ืองมาจากบรรยากาศการเรียนการสอนมีส่วนช่วยใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจงูใจให้ผู้เรียนได้แสดงถึงความรู้ความสามารถ เป็นการ
ผลักดันให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาให้เป็นท่ีประจักษ์ ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนจึงต้องให้ความสําคัญและมีภาวะผู้นําทางวิชาการในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Karun, T. (2017) ท่ีได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งและขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เม่ือ
พิจาณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ  ตามลําดับและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Junthiwas, P. (2003) 
ได้ศึกษาเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กบัพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียน
การสอนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์เป็นรายคู่ระหว่างการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนกับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
ของนักเรียนพบว่า การจัดท่ีให้นักเรียนได้นําเสนอผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ การ
ตอบสนอง การจัดระบบ การเห็นคุณค่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

    1.2 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากและพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ท้ังนี้เนื่องจากงานด้านวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและหลากหลาย สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามสติปัญญา ศักยภาพ ความถนัดของผู้เรียนและปรับตัวได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้นําทางวิชาการในการ
บริหารงานวิชาการ จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลาสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Peerawong, S. (2009) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลโป่งงาม ด้านวัสดุอุปกรณ์ได้มีการจัดหาเคร่ืองมือ สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มี
ความซับซ้อนตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน มีความน่าสนใจ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วอีกท้ังควร
หม่ันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้และมีอายุการใช้งานได้นาน ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้จึงต้องมีการวางแผนการจดัต้ังแหล่งเรียนรู้และประเมินผลการ ใช้แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
     1.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาการเรียน  
การสอน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพท่ีระบุในหลักสูตรสถานศึกษาและตามความมุ่งหวังของสังคม ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีมีภาวะผู้นํา ย่อมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงการเรียน
การสอนของครูผู้สอนให้ดีขั้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wisetthaksin, S. (2016)  ได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของครูด้านคุณภาพและวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนหนองเรือวิทยา ดังนี้ การพัฒนาครูให้มีคุณภาพต้องแสวงหา
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ต่อเน่ือง เรื่องสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องแนะนําให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้งานท่ีรับผิดชอบ เรื่องการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลหรือสร้างแรงจูงใจให้ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี เรื่อง
สนับสนุนทรัพยากรในการใช้พัฒนาการเรียนการสอน เรื่องกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูหาวิธีการสอนแบบใหม่ เรื่อง
กระตุ้นให้ครูมีความรู้ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเรื่องจัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรมพร้อม
มอบรางวัลให้กับครู 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีภาวะ
ผู้นําทางวิชาการในรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 ด้าน ได้แก ่คุณลักษณะด้านการบริหาร
จัดการงานวิชาการ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 11 ปีข้ึนไปมีภาวะผู้นําทาง
วิชาการสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี เม่ือพิจารณารายด้าน ปรากฏผล
ดังน้ี 
   2.2.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นําทางวิชาการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 
11 ปีขึ้นไป มีภาวะผู้นําทางวิชาการสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี 
     2.2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาการ โดยภาพรวม พบว่า มีภาวะ
ผู้นําทางวิชาการ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.2.3 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า      
มีภาวะผู้นําทางวิชาการ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.2.4 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู โดยภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเป็น
ผู้นําในด้านวิชาการ ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิชาการ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ 
มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ คอยอํานวยความสะดวก   
ให้คําปรึกษา คําแนะนํากับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบและนําผลการประเมินนิเทศติดตามครู
ในกลุ่มสาระไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานด้านวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Promsawat, M. 
(2012) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นําของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามทรรศนะของครูในกลุ่มสาระโรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการศึกษาด้านวิชาการพบว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีพฤติกรรมผู้นํา ด้านวิชาการอยู่ในระดับ
ปฏิบัติ “มาก” มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบนโยบายการศึกษา มี
ความสามารถในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและโรงเรียน เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปนอ้ยใน 3 ลําดับแรก ได้แก่  

    1.1 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานทาง
วิชาการของนักเรียนและจัดทําป้ายนิเทศทางวิชาการ ท้ังนี้เน่ืองมาจากบรรยากาศการเรียนการสอนมีส่วนช่วยใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจงูใจให้ผู้เรียนได้แสดงถึงความรู้ความสามารถ เป็นการ
ผลักดันให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาให้เป็นท่ีประจักษ์ ดังน้ันหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนจึงต้องให้ความสําคัญและมีภาวะผู้นําทางวิชาการในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Karun, T. (2017) ท่ีได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งและขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เม่ือ
พิจาณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ  ตามลําดับและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Junthiwas, P. (2003) 
ได้ศึกษาเรื่องการจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กบัพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียน
การสอนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์เป็นรายคู่ระหว่างการจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนกับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
ของนักเรียนพบว่า การจัดท่ีให้นักเรียนได้นําเสนอผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ การ
ตอบสนอง การจัดระบบ การเห็นคุณค่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

    1.2 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากและพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ท้ังนี้เนื่องจากงานด้านวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและหลากหลาย สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามสติปัญญา ศักยภาพ ความถนัดของผู้เรียนและปรับตัวได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้นําทางวิชาการในการ
บริหารงานวิชาการ จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลาสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Peerawong, S. (2009) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลโป่งงาม ด้านวัสดุอุปกรณ์ได้มีการจัดหาเคร่ืองมือ สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มี
ความซับซ้อนตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน มีความน่าสนใจ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วอีกทั้งควร
หม่ันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้และมีอายุการใช้งานได้นาน ดังน้ันหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้จึงต้องมีการวางแผนการจดัต้ังแหล่งเรียนรู้และประเมินผลการ ใช้แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
     1.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาการเรียน  
การสอน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพท่ีระบุในหลักสูตรสถานศึกษาและตามความมุ่งหวังของสังคม ดังน้ันหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีมีภาวะผู้นํา ย่อมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงการเรียน
การสอนของครูผู้สอนให้ดีขั้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wisetthaksin, S. (2016)  ได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของครูด้านคุณภาพและวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนหนองเรือวิทยา ดังนี้ การพัฒนาครูให้มีคุณภาพต้องแสวงหา
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ความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสนับสนุนให้ครูมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น ถ้า
ครูมีความรู้เพ่ิมขึ้นก็จะทําให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน  
      2.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จาํแนกตามประเภทของสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นําทางวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ. 05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ท้ังนี้เน่ืองมาจากโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างกัน       
มีกระบวนการดําเนินงานวิชาการด้วยเทคนิควิธีการที่ต่างกัน อีกทั้งโรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาด
เล็ก ได้รับงบประมาณน้อย ขาดแคลนครู มีทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริหารงานด้านวิชาการน้อย ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Piyarom, A. (2006)  ท่ีได้ศึกษาภาวะผู้นํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า 
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานศึกษาท่ีมีการเปิดสอน
ระดับแตกต่างกัน มีการบริหารจัดการศึกษา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ประเภทของสถานศึกษาต่างกันมีผลต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ด้าน ดังน้ี 

    2.1.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษามี
ภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาค้นควา้เป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียนประถมศึกษา มีจํานวนครูในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบน้อย ภาระงานท่ีรับผิดชอบมีมาก ทําให้การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการไม่ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้มีภาวะผู้นําทางวิชาการในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาของโรงเรียนต่างจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Phokham, S. (2013) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า โรงเรียนท่ีจําแนกประเภทการ
จัดการศึกษาท่ีต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
โรงเรียนมัธยมศึกษามีสภาพการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

    2.1.2 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา ไม่เอ้ืออํานวยต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการมากนัก 
การประชาสัมพันธ์ การประกาศเกียรติคุณการจัดแสดงผลงานให้กับนักเรียนท่ีมีผลงานดีและสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเท่าท่ีควร ดังน้ัน โรงเรียนประถมศึกษาจึงมีภาวะทางวิชาการ
ในด้านการสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต่างจากโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lektuang, P. (2011) ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า ด้านการจัดให้มีสิ่ง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีอาคารสถานท่ีเพียงพอ มีความพร้อม

มากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดความพร้อมหลายประการ เช่น ขาดความพร้อม
ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารทําให้การปรับปรุงพัฒนาสภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ มี
ข้อจํากัดตลอดจนได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากนักเรียนน้อย ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษามีชื่อเสียง 
มีนักเรียนมาก ได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอ ทําให้การปฏิบัติงานด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้มี
ความแตกต่างกัน  

    2.1.3 ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจากหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษามีทักษะภาวะผู้นําทางวิชาการในการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูต่างกัน การสนับสนุนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพของครูหรือให้ครู
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง อาจมีวิธีการพัฒนาครูท่ีแตกต่างกัน การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลหรือสร้าง
แรงจูงใจให้ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีกําลังในการสนับสนุนมากกว่า
โรงเรียนประถมศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lektuang, P. (2011) ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู พบว่า ประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 10 ปี, 11-20 ปีและ 21ขึ้นไป 
มีภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05   
 2.2 ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน ในภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ท้ังนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เลง็เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีการสนับสนุนให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมทางวิชาการ เพ่ือนําความรู้มาประยุกต์ปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Pombubpha, S. (2000) ศึกษาแบบพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีพฤติกรรมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ประสบการณ์ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ จึงทําให้ระดับภาวะผู้นําทาง
วิชาการในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน มีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน 1 ด้าน คือ 
     2.2.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 
1-5 ปีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 
11 ปีขึ้นไป ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณ์น้อย อาจจะบรรจุแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ความคล่องตัวในการทํางานด้านวชิาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีรับผิดชอบยังมีน้อย การรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนยังขาด
ความประสบการณ์และความชํานาญ ส่งผลให้ความสามารถในการเป็นผู้นําทางวิชาการในเรื่องการบริหารจัดการ
งานวิชาการน้อยกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Chalermsuk, C. (2003) ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์การบริหารระดับปฐมวัยต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่รับรู้ในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้บริหารท่ีมี
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ความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสนับสนุนให้ครูมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น ถ้า
ครูมีความรู้เพ่ิมข้ึนก็จะทําให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน  
      2.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จาํแนกตามประเภทของสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นําทางวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ. 05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่างกัน       
มีกระบวนการดําเนินงานวิชาการด้วยเทคนิควิธีการที่ต่างกัน อีกทั้งโรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาด
เล็ก ได้รับงบประมาณน้อย ขาดแคลนครู มีทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริหารงานด้านวิชาการน้อย ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Piyarom, A. (2006)  ท่ีได้ศึกษาภาวะผู้นํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า 
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานศึกษาท่ีมีการเปิดสอน
ระดับแตกต่างกัน มีการบริหารจัดการศึกษา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ประเภทของสถานศึกษาต่างกันมีผลต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ด้าน ดังนี้ 

    2.1.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษามี
ภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาค้นควา้เป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียนประถมศึกษา มีจํานวนครูในกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบน้อย ภาระงานท่ีรับผิดชอบมีมาก ทําให้การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการไม่ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้มีภาวะผู้นําทางวิชาการในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาของโรงเรียนต่างจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Phokham, S. (2013) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า โรงเรียนท่ีจําแนกประเภทการ
จัดการศึกษาท่ีต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
โรงเรียนมัธยมศึกษามีสภาพการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

    2.1.2 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา ไม่เอ้ืออํานวยต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการมากนัก 
การประชาสัมพันธ์ การประกาศเกียรติคุณการจัดแสดงผลงานให้กับนักเรียนท่ีมีผลงานดีและสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเท่าท่ีควร ดังนั้น โรงเรียนประถมศึกษาจึงมีภาวะทางวิชาการ
ในด้านการสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต่างจากโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lektuang, P. (2011) ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า ด้านการจัดให้มีสิ่ง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีอาคารสถานท่ีเพียงพอ มีความพร้อม

มากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดความพร้อมหลายประการ เช่น ขาดความพร้อม
ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารทําให้การปรับปรุงพัฒนาสภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ มี
ข้อจํากัดตลอดจนได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากนักเรียนน้อย ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษามีชื่อเสียง 
มีนักเรียนมาก ได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอ ทําให้การปฏิบัติงานด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้มี
ความแตกต่างกัน  

    2.1.3 ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจากหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษามีทักษะภาวะผู้นําทางวิชาการในการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูต่างกัน การสนับสนุนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพของครูหรือให้ครู
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง อาจมีวิธีการพัฒนาครูท่ีแตกต่างกัน การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลหรือสร้าง
แรงจูงใจให้ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีกําลังในการสนับสนุนมากกว่า
โรงเรียนประถมศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lektuang, P. (2011) ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู พบว่า ประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 10 ปี, 11-20 ปีและ 21ขึ้นไป 
มีภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05   
 2.2 ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน ในภาพรวม พบว่า มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ท้ังนี้เน่ืองมาจาก
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เลง็เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีการสนับสนุนให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมทางวิชาการ เพ่ือนําความรู้มาประยุกต์ปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Pombubpha, S. (2000) ศึกษาแบบพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีพฤติกรรมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ประสบการณ์ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ จึงทําให้ระดับภาวะผู้นําทาง
วิชาการในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน มีภาวะผู้นําทางวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน 1 ด้าน คือ 
     2.2.1 ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 
1-5 ปีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 
11 ปีขึ้นไป ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาจเนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณ์น้อย อาจจะบรรจุแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ความคล่องตัวในการทํางานด้านวชิาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีรับผิดชอบยังมีน้อย การรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนยังขาด
ความประสบการณ์และความชํานาญ ส่งผลให้ความสามารถในการเป็นผู้นําทางวิชาการในเรื่องการบริหารจัดการ
งานวิชาการน้อยกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Chalermsuk, C. (2003) ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์การบริหารระดับปฐมวัยต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่รับรู้ในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้บริหารท่ีมี
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

    1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรให้คําแนะนําการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของครูในด้านการบริหารจัดการงานวิชาการให้สูงข้ึน 
    2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบและประเมินความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางวิชาการให้สูงขึ้น 

   3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรให้คําแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 
    4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรจัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรมพร้อมมอบรางวัล
ให้กับครู เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจท่ีดีให้กับครูในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
    1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
    2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
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ระดับปฐมวัย จึงทําให้รับรู้และเข้าใจมากกว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การบริหารระดับปฐมวัยน้อยกว่า 4 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

    1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรให้คําแนะนําการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของครูในด้านการบริหารจัดการงานวิชาการให้สูงขึ้น 
    2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบและประเมินความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางวิชาการให้สูงข้ึน 

   3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรให้คําแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 
    4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนควรจัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรมพร้อมมอบรางวัล
ให้กับครู เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจท่ีดีให้กับครูในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
    1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
    2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
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