
 

 758 

 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอท่าชนะ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 
Academic Leadership of School Administrators in Tha Chana District 

Under the Surat Thani Primary Educational Service Area Office 2 
 

กาญจนา  ชูนาวา1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  จ านวน 86 คน แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  
ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่า  
1.ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านหลักสูตร  ด้านการจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการนิเทศการสอน  ด้านการ
ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และด้านส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  ตามล าดับ  

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียนปรากฏผล ดังนี้  

 2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่า
ชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 2.2 ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร ด้านการนิเทศการสอน ด้านส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 
และด้านการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้นด้านการจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, วิชาการ, ผู้บริหารโรงเรียน, 
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Abstract 
The purpose of this research were to study academic leadership of school administrators in 

Tha Chana District Under Surat Thani Educational Service Area Office 2, and to compare the 
academic leadership of school administrators in Tha Chana District Under Surat Thani Educational 
Service Area Office 2, classified by educational background and school size. The sample this 
research was 86 peoples the government teachers in schools under Surat Thani Educational Service 
Area Office 2. The consistency index from 0.60-1.00 with a confidence value equal to .98. The 
instrument used in the research was a questionnaire. The characteristics of the scale 5 levels of 
estimation, the consistency index from 0.60-1.00 with a confidence value equal to .98. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test  

The results of the research found that  
 1. Academic leadership of school administrators in Tha Chana District Under Surat Thani Primary 

Educational Service Area Office 2 in overall at a high level When considering each aspect, it was found 
that it was at the high level in all aspects in order of average order from highest to least as follows: 
curriculum, professional development in teaching supervision in assessing and checking student progress 
and the aspect of promoting the teaching and learning atmosphere respectively. 

 2. Comparison of academic leadership of school administrators in Tha Chana District Under 
Surat Thani Educational Service Area Office 2, classified by educational background and school size, 
showing the results as follows 

 2.1 Teachers with different educational background have different opinions towards 
academic leadership of school administrators in Tha Chana District. Under Surat Thani Educational 
Service Area Office 2, overall and in each aspect were not different. 

 2.2 Teachers of different size schools there were opinions towards academic leadership of 
school administrators in Tha Chana District. Under Surat Thani Educational Service Area Office 2, the 
overall was statistically different at the .05 level when considering each aspect found that the 
curriculum, teaching supervision promoting the learning atmosphere and the evaluation and checking of 
students' progress differently With statistical significance at the level of .05, except for the provision of 
professional development was not different. 
Keywords: Leadership, Academic, School Administrators 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 บัญญัติให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของไทย
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(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 3-4) ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน คือ ต้นตอในการบริหารจัดการในการ
พัฒนาการศึกษาให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เป็นต้นว่า การบริหารจัดการที่ดี การ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน ผู้บริหารมืออาชีพ และเกิดพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังขึ้นกับความ
รับผิดชอบในการท างานของผู้ร่วมงาน ความกระตือรือร้น ความสามารถของผู้ร่วมงาน ความถนัด แต่สิ่งดังกล่าวนี้จะ
เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามารถของผู้น าหรือผู้บริหารซึ่งถือได้ว่า เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด ผู้น าที่มีความสามารถ
จะมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ท างานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การและสามารถประสานอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ผู้น าจึงมีความส าคัญต่อกลุ่มและการบรหิารงาน ความส าเร็จของกลุ่มมีส่วนสมัพันธ์ กับความสามารถ
ของผู้น า ซึ่ง กาญจน์ เรืองมนตรี  (2548 : 1) ได้กล่าวถึงผู้น า (Leader) ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งต่อ
ความส าเร็จขององค์การนั้น เพราะผู้น ามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการ ดูแล และ
ควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งเช่นเดียวกัน 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2549: 1) ได้เสนอว่า ผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารในองค์การ องค์การจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจัยส าคัญที่สุด คือ ผู้น า  ถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพก็
สามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ ให้องค์การสามารถท างาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้ ซ้ าร้ายยังเป็นการท าลายขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น า ซึ่งจะ
เป็นผลท าให้การปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์การประสบความล้มเหลว 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอทา่ชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2  ปัญหาคือ โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละขนาดโรงเรียนไม่เหมือนกัน การติดต่อสื่อสารสั่งงานบางเรื่องมีความ
ล่าช้า ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึง ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดมุมมองด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่าง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียน และครูที่มีความรู้ 
ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้อ านวยการ นักจัดการ และเป็นผู้น า ซึ่งผู้บริหารใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ต้องใช้ภาวะผู้น าให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  โดยสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับทุก
สภาพการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล  เพราะ
ผู้บริหารเปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน เป็นผู้ส่งเสริมความก้าวหน้าของการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการให้งานด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานของโรงเรียนตั้งแต่งานสูงสุดมาจนถึงต่ าสุด ซึ่ง ธรินธร  นามวรรณ 
(2548:21) สรุปว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาอันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาจะดีได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของการจัดการของผู้บริหารที่จะเข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนในอ าเภอ
ท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จึงสนใจศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เพื่อจะเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง พัฒนา ลักษณะของผู้บริหารที่ตรงกับความพึงพอใจของครู รวมทั้งเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อการน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคลในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามการความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามการความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ  จ าแนกตาม

วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชากร ได้แก่  ครูโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 109 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูโรงเรียนในอ าเภอ
ท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 86 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  แล้วด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  สร้างเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกเป็น 5 
ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการนิเทศการสอน  3) ด้านส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 4) ด้านการจัดให้มี
การพัฒนาวิชาชีพ และ 5) ด้านการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนด 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึ่ง
ก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้แจกไปทั้ งสิ้นจ านวน 86 ฉบับ ได้รับคืน 86 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยด าเนินการดังนี้  1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยใช้ค่าร้อยละ 2. วิเคราะห์ระดับ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 โดยรวมและรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยใช้สถิติการทดสอบที (t-test for Independent Samples) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ดังนี้  1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) 1.2  ความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 2. สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ 2.1 การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) 2.2 ร้อยละ (Percentage :  P) 2.3 ค่าเฉลี่ย 
(Mean :  X ) 2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 3.1 การ
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ทดสอบค่าที (t-test of Independent Samples) 3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of  Variance : ANOVA) และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตร  ด้านการจัดใหม้ีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการนิเทศการสอน  ด้าน
การประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และด้านส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  ตามล าดับ 

1.1 ด้านหลักสูตรโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามล าดับ ดังนี้  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนในแต่ละรายวิชา ผู้บริหารจัดให้ครูได้น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารจัด
ประชุมครูเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ส่วนล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการประเมินผลและ
ติดตามการใช้หลักสูตร 

1.2 ด้านการนิเทศการสอนโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามล าดับ ดังนี้ ผู้บริหารจัดให้มีการจัดท าปฏิทินการนิเทศ รองลงมา ผู้บริหาร
โรงเรียนจัดให้มีการสรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษา  และผู้บริหารให้ความรู้ ค าแนะน าแก่บุคลากรด้านวิชาการ  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่วนล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารใหค้รูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
การนิเทศภายใน 

1.3 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามล าดับ ดังนี้ ผู้บริหารจัดพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับ
การแสดงผลงานให้กับนักเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู และนักเรียน ได้พบปะผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มต่างๆ ใน
ท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและช่วยพัฒนาระบบนิเวศ และ ผู้บริหารจัดให้มีการแสดงผลงาน เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสแสดงช้ินงานและสร้างสรรค์ผลงานของตน ส่วนล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
โรงเรียน เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และสวนหย่อม เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน เป็นต้น 

1.4 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามล าดับ ดังนี้  ผู้บริหารเปิดโอกาสและสนับสนุนครูให้มี
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครู  และ 
ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูน าทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่วน
ล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับครู 

1.5 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามล าดับ ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มี
การวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อพัฒนาการวัดประเมินผลนักเรียน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประชุมครูเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนสังเกตการสอนเพื่อประเมินผล
การสอนครู  ส่วนล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารโรงเรียนเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการสอนของครู 
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2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียนปรากฏผล ดังนี้ 

2.1  ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารอ าเภอท่าชนะ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2  ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านหลักสูตร ด้านการนิเทศการสอน  ด้านส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการ
สอน และด้านการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้นด้านการจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพไม่แตกต่างกัน 

  
อภิปรายผล 

การวิจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดท า
เอกสาร ต ารา คู่มือ เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนในแต่ละรายวิชา มีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 
และมีการนิเทศการสอน นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปฐม ปริปุนณังกูร (2554) ได้ศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ จักรกฤษ วงศ์ชาลี (2551) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี พบว่า  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยา กรมแสง (2553) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ขุนท านาย 
(2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาที่ 9 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม อยู่
ในระดับมาก 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการนิเทศการสอน  ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน และด้านส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายตามล าดับ ดังน้ี 

1.1  ด้านหลักสูตร มีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครูได้ร่วมกันจัดท าและพัฒนาหลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมีการท าความเข้าใจ
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ในหลักสูตรร่วมกัน ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีการนิเทศการใช้
หลักสูตร นอกจากนี้ ผู้บริหารได้จัดครูเข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอโดยมีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยา กรมแสง (2553 : 
บทคัดย่อ) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้วเขต 2 ด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

1.2 ด้านการนิเทศการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารจัดให้มีการจัดท า
ปฏิทินการนิเทศ เพื่อจัดท าแผนนิเทศการจัดการศึกษาพร้อมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจแนวทางในการนิเทศ โดยก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน ท าให้มีการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสรุปผล และมีการประเมินผลการ
นิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ขุน
ท านาย (2553 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีระดับภาวะผู้น าทางวิชาการสูงที่สุด คือ ด้านการนิเทศและติดตามการน าหลักสูตรไปใช้  

1.3 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน มีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารจัดพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการแสดงผลงานให้กับนักเรียน  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ภูมิใจในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบ
นิเวศ และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และรอบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารีรัตน์ ทองหมู่ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอวังสะพุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอวัง   สะพุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 2 ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เตชะคุปต์ 
(2545 : 5-9) ที่สรุปไว้ว่า องค์ประกอบของบรรยากาศการเรียนรู้ทางกายภาพได้แก่ ห้องเรียนมีสีสันน่าดูและเหมาะสม 
สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียงรบกวนและมีขนาดกว้างขวางเพียงพอกับจ านวนนักเรียนสะอาดถูก
สุขลักษณะน่าอยู่ ตลอดจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่ งที่อยู่ภายในห้องเรียนสื่อการสอนประเภทต่าง ๆสามารถ
เคลื่อนไหวได้และสามารถดัดแปลงให้เอื้ออ านวยต่อการสอนและการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆได้ 

1.4 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารเปิด
โอกาสและสนับสนุนครูให้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของครู สอดคล้องกับแนวคิดของ ไชยา กรมแสง (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแก้วเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านมุมมองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุวรรณี หาญกล้า (2550 : 68) ได้กล่าวถึง การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีการพัฒนาวิชาชีพของตนให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่า “ครู” คือ ผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูงที่ได้รับ
การยกย่องจากสังคม ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพครูจึงต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิรูปการ
เรียนรู้ คือ นักเรียนมีความส าคัญที่สุด เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับ
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ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ครูจะต้องมุ่งมั่น สร้างเสริมสมรรถนะ และศักยภาพของตนให้เป็น
วิชาชีพช้ันสูง และคงอยู่ในความวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน 

1.5 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อพัฒนาการวัดประเมินผลนักเรียน  และผู้บริหาร
โรงเรียนประชุมครูเพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไชยา กรมแสง (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต  2 ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับแนวคิดของค าเบ็ง รถสี
ดา (2550 : 38-39) ได้สรุปว่า การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนมีแนวทางดังนี้ คือ 1 ) ให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 2) ก ากับดูแลการเรียนของนักเรียนผ่านการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการและ
การสัมผัสโดยตรง 3) การพัฒนาและใช้วิธีการง่าย ๆ จากการท างานประจ าในการรวบรวมการเรียนรู้ 4) การส ารวจ
นักเรียนที่เรียนอ่อนทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มโดยดูจากข้อมูล และคะแนนในห้องเรียนรวมทั้งระดับผลการเรียนใน
ห้องเรียน 5) ใช้ผลที่ได้จากการประเมินความต้องการของคณะครูในการประเมินวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู 
และ 6) ให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน ผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายตามล าดับ 
ดังนี ้

2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่า
ชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการอย่างรอบด้าน มีการบริหารงานวิชาการโดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
ด าเนินงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ครูแสดงความสามารถตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยผู้บริหารคอย
ดูแล และอ านวยการตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นท่ีประจักษ์ต่อครูทุกคน ดังนั้นจึงเป็นผลให้ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปฐม ปริปุนณังกูร (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 
และเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2 ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการจัด
ใหม้ีการพัฒนาวิชาชีพไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนแต่ละขนาดมีจ านวนบุคลากรไม่เท่ากัน โดยโรงเรียนที่
มีขนาดกลางจะมีบุคลากรมากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ทั้งจ านวนครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่ซับซ้อนหลายช้ันหลายระดับนับตั้งแต่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปยังหัวหน้า
งาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับ ตลอดจนครู เป็นต้น ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารสั่งงานบางเรื่องมีความล่าช้า ไม่
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สามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึง ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดมุมมองด้านภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ จัน
ทพล (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัย พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอองครักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ 
บุญปัน (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1.1  ด้านหลักสูตร ผู้บริหารควรจัดให้มีคณะกรรมการประเมินผลและติดตามการใช้หลักสูตรในแต่ละครั้ง 

และควรมีการเลือกคณะกรรมการในการประเมินผลใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการประเมินผลในแต่ละครั้ง 
1.2 ด้านการนิเทศการสอน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดท าปฏิทินการนิเทศเนื่องจากจะช่วย

เตรียมความพร้อมในการนิเทศ โดยรับฟังความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของปฏิทินการนิเทศจากครูผู้สอน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนปฏิทินการนิเทศให้เหมาะสมตามข้อตกลงและความคิดเห็นร่วมกันของผู้บริหารและครู 

1.3 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ผู้บริหารควรจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และสวนหย่อม เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน เป็นต้น เน้นการส่งเสริมให้ครู 
และนักเรียนได้พบปะผู้ปกครอง และผู้น าชุมชนในท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพัฒนาส่งเสริมการ
สร้างบรรยากาศภายในและรอบโรงเรียน 

1.4 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารควรให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับครู และตอบ
แทนครูที่มีความสามารถด้วยการให้ความก้าวหน้า เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 

1.5 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้บริหารควร เสนอจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาในการสอนของครู และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูจากการประเมินผลการสอนของครู 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการและภาวะผู้น าการเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอท่าชนะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  จ าแนกตามความคิดเห็นของครู  
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา เช่น  การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป เป็นต้น 

 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E4%BE%B1%D9%C3%C2%EC%20%BA%D8%AD%BB%D1%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E4%BE%B1%D9%C3%C2%EC%20%BA%D8%AD%BB%D1%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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