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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ .จังหวัดสงขลา.โดยจ าแนกตามเพศ.วิทยฐานะ 
ระดับการศึกษา.และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน.กลุ่มตัวอย่างได้แก่.ครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่.จังหวัดสงขลา .ปีการศึกษา.2560.จ านวน.192.คน.ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน.แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก.เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
จ านวน.67.ข้อ.ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า.5.ระดับ.มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ..986.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล.ได้แก่.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.การทดสอบค่าที.การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
วิเคราะห์ความแปรปรวนที่แตกต่างโดยหาค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยสถิติ.LSD 

ผลการวิจัยพบว่า.ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู.โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.และผลการเปรียบเทียบ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา.พบว่า.ครูที่มีเพศ.วิทยฐานะ.และระดับการศึกษาต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน.และครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา.โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เมื่อ
พิจารณารายด้าน.พบว่า.ด้านการวัดประเมินผลและวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่..05 
ค าส าคัญ:.ภาวะผู้น า,.วิชาการ,.ผู้บริหาร 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare academic leadership of 
school administrators According to Opinions of teachers in Hatyai Municipality, Songkhla 
categorized by gender, academic standing, educational qualifications and work experiences. 
The sample was the 192 teachers in school, academic year 2017, which were selected 
through a table of Krejcie and Morgan and then through simple random sampling. Research 
instrument was a set of 5 rating – scale questionnaire containing 67 question. The reliability 
was .986 statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t – test  
F – test and LSD 
 The study revealed that academic leadership of school administrators According to 
Opinions of teachers in Hatyai Municipality, Songkhla in overall and individual aspects were 
at high level. The comparison of academic leadership of school administrators in the aspects 
of teachers with different gender, academic standing, educational qualifications, it was found 
that in overall and individual aspect there were no different in their opinion to academic 
leadership of school administrators. For teacher with different work experiences, it was 
found that in overall aspect there was no different in their opinion to academic leadership 
of school administrators. When considered  in individual aspect, it showed that the aspect 
of evaluation and research was significantly different at the .05 level of statistics. 
Keywords: academic, leadership, administrators 
 
บทน า 

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุถึงผลการเรียนรู้ ดังนั้น 
การสอนจึงเป็นกระบวนการที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องช่วยให้คนได้มีประสบการณ์ที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น จนสามารถด ารงชีพได้อย่างราบรื่น เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
การจัดการศึกษา.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.พ.ศ..2542.แก้ไขเพ่ิมเติม.(ฉบับที่ 2).พ.ศ. 2545.ใน
หมวด.4.กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษา.สรุปได้ว่า.การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า.ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้.และให้ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด.ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้.คุณธรรม 
การจัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง.ความรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง ความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .ศาสนา.ศิลปะ.วัฒนธรรม.การกีฬา.ภูมิปัญญาไทย 
คณิตศาสตร์.ภาษา.และทักษะในการประกอบอาชีพ.และในการจัดกระบวนการเรียนรู้ .ให้สถานศึกษาจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง .ๆ.อย่างได้สัดส่วนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม.และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา.ดังนั้น.ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ
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เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการที่จะพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี.มีปัญญา.มีความสุข และมีความเป็นไทย (ส านักงานเลขาธิการสภาศึกษา. 2558 : 3)  
 งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา.ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหาร
และการจัดการศึกษา ที่กล่าวไว้ว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพ
นั้น  ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์รอบรู้ เป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความสามารถในการจัดโครงสร้าง และจัดบุคลากรให้เหมาะกับศักยภาพ 
ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย .อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา (สันติ บุญภิรมย์.   2552 :  21)  ดังนั้น การบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจะด าเนินไปได้ต้อง
อาศัยบุคคลส าคัญในการด าเนินการ จัดภารกิจการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา.นั่นเอง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญจะต้อง บังคับบัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ในการก ากับนิเทศ 
ติดตามการสอนของครู และจะต้องใช้ภาวะผู้น าให้เกิดประโยชน์และเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น.และจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมายและโครงสร้างสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร รวมทั้ง
พัฒนาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ผู้บริหารจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร.การจัดท าเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน การจัดแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา
ของชาติ ผู้บริหารโรงเรียนควรต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการเพ่ือด าเนินการให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียน โดยจะต้องปรับปรุงพันธกิจของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์เป้าประสงค์ของโรงเรียนด าเนินการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีส่วนที่มี .อิทธิพลมากที่สุดในภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาคือการจัดท าพันธกิจของโรงเรียน.(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : ค าน า) 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัด
การศึกษาได้ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายใน
ท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา .ทั้งการร่วม.บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนแก่สถานศึกษาได้ตาม
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ความเหมาะสม.และความจ าเป็นเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . สืบค้นเมื่อ 9 
กรกฎาคม 2560, จาก http://www.onec.go.th/index.php/page/Outstand/2532) การจัดการศึกษาจึง
เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น ที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาคน และพัฒนาสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ให้ก้าว
ทันยุคสมัยและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้รับการสนับสนุน .ส่งเสริม.จากท้องถิ่นในสิทธิ
ต่างๆ ตามบทบาท หน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมาย เทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้มีนโยบายในส่วนของการศึกษา
นั้น เพ่ือให้เด็กในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด .จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษามากข้ึน “การศึกษาสร้างคน ให้เป็นสากลด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมคน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน.และประกอบอาชีพได้ ร่วมมือกับ
ชุมชนในการด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” (ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่. 
สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, จาก  http://www. hatyaicity.go.th/education) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ อนาคตและ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ได้ โดยการริเริ่มและฉลาดรอบรู้ในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และมีทักษะ
กระบวนการคิดเกี่ยวกับวิธีการท างานและลักษณะงานในภายหน้า มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับ
ผู้ร่วมงานและสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาได้ เข้าใจสถานการณ์โดยรวมและมองแนวโน้มในอนาคตต่างๆ ออก  
การจัดการกับปัญหาต่างๆ ในการท างานในองค์กรได้และเป็นนักสื่อสารและท างานเป็นเครือข่าย ปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจกระบวนการที่ดีว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและรู้ว่าจะต้องท าอย่างไรจึงจะเกิด
กระบวนการที่ดี.สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา .เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้และ
สถานการณ์ต่างๆ จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีการวางแผนที่ดีและด าเนินงานจนส าเร็จ (วีรยุทธิ์ ชาตะ
กาญจน์. 2551 : 59).ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งผู้น า (Leader) เป็นทั้งผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นทั้งผู้น า
นวัตกรรม (Innovation) เข้ามาใช้ในสถานศึกษาและเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าโดยเฉพาะ
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้น าที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ และผู้น าที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการย่อมที่จะสามารถ
บริหารปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดการเอ้ือต่อการท างานของครู ช่วยให้การ
สอนของครูมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนในที่สุด.(สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า. 2553 : 
187) 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญในการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ มีการวางแผนที่
ดีและมีการนิเทศงาน ก ากับติดตามและประเมินผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้อง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย.รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ.วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง  
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มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553 :  

1) ประกอบกับ ส านักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ มีจุดเน้นที่จะให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย.12.ประการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีสมรรถนะความสามารถที่หลากหลาย 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง .ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สถานศึกษามีห้องเรียน
คุณภาพทั้งนี้เพ่ือให้ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

ผู้วิจัยในฐานะครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เล็งเห็น ความส าคัญของงานวิชาการซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรคือ ดี เก่ง และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะศึกษาและท าการวิจัย ในเรื่องภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของคร ูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. .เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2..เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยจ าแนกตามเพศ.วิทยฐานะ.ระดับการศึกษา.และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
2. ครูที่มีวิทยฐานะต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
3. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

แตกต่างกัน 
4.  ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา แตกต่างกัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยสังเคราะห์จากกรอบแนวคิดการวิจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของ กระทรวง 
ศึกษาธิการ .(2551.:.33).สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า .(2553.:.188.-.190).และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.(2553.:.31).มี.7.ด้านดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างกรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร.ได้แก่.ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ .จังหวัดสงขลา.จ านวน 
420.คน.ปีการศึกษา.2560 
 กลุ่มตัวอย่าง.ได้แก่.ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ .จังหวัดสงขลา  
ปีการศึกษา.2560.จ านวน.201.คน.ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางส าเร็จรูปของเครซี่.และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย.(Simple Random Sampling) โดยวิธี
จับสลาก 
 
 
 
 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2.  วิทยฐานะ 
 2.1 ครูอัตราจ้าง    
 2.2 ครูผู้ช่วยหรือครูคศ. 1  
 2.3 ครูช านาญการขึ้นไป 
3 ระดับการศึกษา  
 3.1 ปริญญาตรี  
 3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
4 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 4.1 ต่ ากว่า 5 ปี   
 4.2 5 – 10 ปี  
 4.3 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

    ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551 
: 33) สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2553 : 188 - 
190) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (2553 : 31) 7 ด้าน ดังนี้  
 1) การบริหารจัดการหลักสูตร           
 2) การจัดการเรียนรู้  
 3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
 4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 5) การวัดประเมินผลและวิจัย  
 6) การนิเทศการศึกษา  
 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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เครื่องมือในการวิจัย  
 เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม.(Questionnaire).แบบมาตราส่วนประมาณค่า.(Rating Scale) 
5 ระดับ.ตามแนวคิดของลิเคิร์ท.แบ่งออกเป็น.2.ตอน.คือ.ตอนที่.1.แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม.และตอนที่.2.แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคร.ูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.ใน.7.ด้าน.จ านวน.67.ข้อ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล.โดยการส่งและเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยเก็บแบบสอบถามคืนได้
192.ฉบับ.คิดเป็นร้อยละ.95.52 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ 
  คิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้าน 

ที ่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
n  = 192 

ระดับ 
X  S.D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลและวิจัย 
การนิเทศการศึกษา 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

4.2859 
4.2882 
4.1552 
4.0879 
4.1487 
4.1445 
4.2784 

0.4769 
0.4848 
0.5666 
0.5561 
0.5848 
0.5381 
0.5246 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.1984 0.4714 มาก 
 

  จากตารางที่.1.พบว่า.ครูในสถานศึกษา.สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X .=.4.1987).และเมื่อพิจารณารายด้าน.พบว่า.ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก.โดยด้านการจัดการ
เรียนรู้.มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.(X .= 4.2882).และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้.มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X  = 4.0879) 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และทดสอบค่า t (t-test) ภาวะผู้น า 
  ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามตัวแปรเพศ 

ที ่
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

เพศ 

t 

 
Sig 
 

ชาย 
(n  = 52) 

หญิง 
(n = 140) 

X  S.D. X  S.D. 
1
2
3 
4 
5 
6
7 

การบริหารจัดการหลักสูตร    
การจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลและวิจัย 

การนิเทศการศึกษา 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

4.3096 
4.3355 
4.2577 
4.1731 
4.2220 
4.2308 
4.3811 

0.4807 
0.4474 
0.5765 
0.5790 
0.5683 
0.5123 
0.5255 

4.2771 
4.2706 
4.1171 
4.0563 
4.1214 
4.1125 
4.2403 

0.4769 
0.4984 
0.5602 
0.5461 
0.5905 
0.5457 
0.5210 

.418 

.823 
1.533 
1.296 
1.060 
1.356 
1.661 

.676 

.412 

.127 

.197 

.291 

.177 

.098 
รวม 4.2728 0.4764 4.1708 0.4683 1.336 .183 

 
  จากตารางที่.2.พบว่า.ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.ด้านเพศ.โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น.ผลการวิจัย.พบว่า.ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.และการเปรียบเทียบ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา .พบว่า.ครูที่มีเพศ.วิทยฐานะ.และระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.และครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน.มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เมื่อพิจารณารายด้าน.พบว่า.ด้านการวัดประเมินผลและวิจัย.แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ี .05 
 
สรุปผล 
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก .โดยด้านการจัดการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด.และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้.มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.ผลการศึกษาพบว่า 
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   2.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.พบว่า.ครูที่มีเพศต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา .โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรวิทยฐานะ.พบว่า.ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน.มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.3 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู.โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา.พบว่า.โดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน  
   2.4 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน.พบว่า.โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวัดประเมินผลและวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 
 
อภิปรายผล 
 1 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ซ่ึงสอดคล้องกับ ปราณี ฉิมทับ (2551:101) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามทัศนะของครูผู้สอนในอ าเภอบันนังสตา.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลาเขต 2 พบว่า การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ตามทัศนะของครูผู้สอนในอ าเภอบันนังสตา ส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษายะลาเขต 2โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและ สอดคล้องกับ สุรพงศ์ สุทธิศักดา 
(2551: 65) ศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดเทศบาลนคร
ยะลา ตามขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน.ได้แก่.ด้านงานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้งาน
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้.งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
พบว่า ระดับความเป็นผู้น าทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับ อนันต์ หะยีสาและ 
(2553: 93) ศึกษาการปฏิบัติงานบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานราธิวาสเขต 1 มีการปฏิบัติงานบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนมอง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. .ก าหนดจึงท าให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดี เก่งและมีความสุข  เป็นความหวังสูงสุดของคนใน
ชาติในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ปรารถนา เนื่องจากการศึกษาเป็น
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กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้น า กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึง่เป็นวิธีการจดัการคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคมในการปฏิบัติหรือการด าเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้นั้นจะได้ผลผลิตของ
การศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามตัวแปรเพศ วิทยฐานะ ระดับการศึกษา และประสบ
การในการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า โดยพ้ืนฐานและจรรยาบรรณของครูไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงยังคงมีความคิดเห็น
เหมือนกัน เนื่องจากการได้เรียนรู้ในเชิงวิชาชีพ การปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพ การปฏิบัติงานในเชิงวิชาการ การ
บ่มเพาะการฝึกฝนให้ครูและผู้บริหารมีจิตส านึกในการแสดงความคิดเห็นในระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่เหมือนกันสอดคล้องกับ สุจิตรา สิทธิณรงค์ (2554 : 94) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะ
ผู้น าทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอทับปุด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา พบว่า  
ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการมีภาวะผู้น าทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอทับปุด 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามตัวแปรวิทยฐานะ พบว่า ครูที่มีวิทย
ฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีวิทยฐานะที่แตกต่างกันมองผู้บริหารสถานศึกษาว่าให้การสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมในการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเอง
อยู่เสมอเช่นการเข้ารับการอบรมเพ่ือท า ผลงานทางวิชาการหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้ครูที่ มี
วิทยฐานะที่ต่างกันจึงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ เจษฎา  บุตรดีไชย (2559 : 84) ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน
ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน
ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตาม วิทยฐานะ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
   2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มองว่าผู้บริหารให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมในการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
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ตนเองอยู่เสมอ เช่น การเข้ารับการอบรมเพ่ือท าผลงานทางวิชาการหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้ครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปราณี ฉิมทับ (2551 : 85) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามทัศนะของครูผู้สอนในอ าเภอบันนังสตา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2 
พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในอ าเภอบันนังสตา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.4 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวัดประเมินผลและวิจัยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมองผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผ่านหลักสูตรการบริหารสถานศึกษา ได้เรียนรู้ถึงหลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บริหารตน และบริหารคนมาเป็นอย่างดี จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงท าให้ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ แสงละภา พระเสนา (2556 : 119) ศึกษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ครูที่
มีประสบการณ์ทางการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ซึ่ง
แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
ควรมีการกระตุ้นและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 
 1.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวัดประเมินผลและวิจัยมีค่าเฉลี่ยต่ า 
ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายและลักษณะหรือสิ่งที่จะ
วัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับบทเรียน 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าด้านอื่นๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
 2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ส่งผลกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ 
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