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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน จานวน 327 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t -test และ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ พบว่าในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูล
ด้านผลการเรียน มากาหนดเป็นเป้าหมายด้านวิชาการ ประเมินการจัดการเรียนการสอน จัดระบบการแจ้งผลการทดสอบ
ทางการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับครูและนักเรียน เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหา ประกาศเกณฑ์ต่าง ๆ
ทางด้านวิชาการให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทราบ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียน
ABSTRACT
The purposes of the research were to study, compare and investigate the guidelines of
instructional leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 21.
The research sample consisted of 327 administrators and teachers which were obtained by stratified
random sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire with a five point-rating
scale and the reliability of .98. Statistics for data analysis was mean, standard deviation, t–test
(Independent samples) and F-test (One - Way ANOVA). Results of the study were as follows:
1. Instructional leadership of school administrators, as a whole and as an individual aspect were
rated at a high level.
2. The comparison of instructional leadership of school administrators, according to positions
of the sample, as a whole there was not different. When comparing according to educational levels
and work experiences, as a whole and as an individual aspect, there were not different.
3. The study of guidelines for instructional leadership development of school administrators
revealed that school administrators should utilized student achievement to set the academic goals,
evaluate the teaching activities, create the report system of student achievement for parents, exchange
ideas with teachers and students about studying problems, announce the academic criteria to the stakeholders,
set up an exhibition for the best practice of student performance.
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บทนา
การศึกษาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างกาลังคนในประเทศให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
ตามความมุ่งหวังเพราะฉะนั้นกาลังพลจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเป็นสาคัญ
(สุนีย์ ภู่พันธ์, 2550 : 3)
กรมวิชาการ (2549 : 14-15) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทยโดยการมุ่งเน้นการพัฒนางาน
วิชาการ ซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รียน
งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักและสาคัญที่สุดของสถานศึกษา ที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม
ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพทางการศึกษา และมาตรฐานโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะคล้ายส่วน
ที่เป็นร่างกายของมนุษย์ เป็นส่วนงานที่ใหญ่ที่สุดของระบบ และเป็นงานที่เป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางของชื่อเสียง
เป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับ ส่วนโรงเรียนใดงานวิชาการล้าหลัง อ่อน ด้อย โรงเรียนนั้นจะไม่เป็นที่นิยมขาดศรัทธา และไม่เป็น
ที่ยอมรับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540 : 25) การบริหารวิชาการจะเป็นไปได้ดีต้องอาศัยบทบาทความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน ดังที่ วินซันแม็กเคียร์ Vinson McCier, 2003 : 98-100 (อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2553 : 12)
ก็กล่าวว่าการวิจัยมากมายได้ชี้ชัดว่าบทบาทความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนนั้น ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและความพึงพอใจของครูผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บังคับบัญชาระดับสูง เป็นที่น่าเสียดา ที่แม้ว่าบทบาทดังกล่าว
จะเป็นที่กล่าวถึงว่าส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แต่กลับมีการปฏิบตั ิกันน้อย ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
จะทุ่มเทเวลาแรงงานและทรัพยากรไปในงานด้านกิจกรรม การบริหารจัดการมากกว่าการแสดงบทบาทที่สาคัญต่อตัวผู้เรียนสูงสุด
การเป็นผู้นาที่มีคณ
ุ ภาพต้องมีความรู้ความสามารถด้านวิสัยทัศน์ และกระจายวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นในการทางาน
มีความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กรมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมข้อมูลสถิติมาช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจ
ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือลูกน้องมีความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการใช้แรงจูงใจเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(สมชาย เทพแสง, 2547 : 14) ผูน้ ากับผู้บริหารอาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ ผู้นาเป็นตัวการทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ในหน่วยงานส่วนผู้บริหารเป็นผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้มุ่งรักษาความมั่นคงของหน่วยงาน
จากผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่าจากโรงเรียน 56 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในปี 2557 ในระดับประเทศเฉลี่ยที่ 34.65
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ค่าเฉลี่ย 35.97 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จากเกณฑ์กาหนดขั้นต่า
ร้อยละ 50 ทุกวิชา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21, 2559) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่ไม่ประสบผลสาเร็จด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร ดังจะเห็นจากงานวิจัยที่เกีย่ วข้องทั้งหลายที่กล่าวมาแล้ว
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นโรงเรียน
ที่มีคุณภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จากบทบาทและความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ผู้วิจัยปฏิบตั ิราชการอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และบริหารสถานศึกษาให้งานด้านวิชาการประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการทางาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 จานวน 2,268 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน Krejcie & Morgan (อ้างถึงใน
บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 43) และสุม่ แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 327 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) ประกอบด้วย ตาแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคร์ท
Likert (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 66)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอหนังสือออกจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยสันตพล ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ที่เป็นกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 ผู้วิจัยตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากการส่งแบบสอบถามไปจานวน 327 ชุด ได้รับกลับคืนมา
จานวน 327 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ตามลาดับดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่
และวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบที(t-test แบบ Independent Samples)
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4.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์
ในการทางาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test แบบ One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ก็หาความแตกต่างเป็นรายคูโ่ ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)
4.5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.1 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ
5.1.1 ค่า (IOC)
5.1.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
5.2 สถิติพื้นฐาน
5.2.1 ความถี่ (Frequency)
5.2.2 ร้อยละ (Percentage)
5.2.3 ค่าเฉลี่ย ( X )
5.2.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐา(S.D.
5.3 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน
5.3.1 ใช้ค่าt-test (Independent Sample)
5.3.2 ใช้ค่า F-test (One–Way ANOVA)
ถ้าพบความแตกต่างก็ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ ดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe,)
สรุปผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เมือ่ จาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ ีระดับภาวะผู้นาสูงสุด
คือ ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ รองลงมาด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ และต่าสุด คือ ด้านการสื่อสาร
เป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มรี ะดับภาวะผู้นามากทีส่ ุด คือ กาหนดเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียนโดยให้บุคลากร
ในโรงเรียนมีส่วนร่วม เช่น ผู้บริหารรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
1.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้นามากทีส่ ุด คือ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูในการพัฒนา
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน
1.3 ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้นามากที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างคณะครูด้วยกัน เพื่อช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน
1.4 ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้นามากทีส่ ุด คือ กากับดูแลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละสาระการเรียนรู้
1.5 ด้านการตรวจความก้าวหน้าของนักเรียน มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้นามากทีส่ ุด คือ ใช้ผลการทดสอบเพื่อการประเมินความก้าวหน้าตาม
เป้าหมายด้านวิชาการของ

1.6 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอนมีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้ครูผสู้ อนจัดทาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
1.7 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้นามากที่สุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนานวัตกรรมที่หลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.8 ด้านการจัดให้มสี ิ่งจูงใจให้กับครู มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายข้อ โดยข้อทีม่ มี ากที่สุดคือยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ ของครูที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชย
ในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร ลงข่าวในวารสารฯลฯ
1.9 ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้นามากทีส่ ุด คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนาทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.10 ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ มีภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มรี ะดับภาวะผู้นามากที่สุด คือ จัดตั้งคณะทางานด้านวิชาการ เพื่อจัดทา
และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน
1.11 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทัง้ ในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้นามากทีส่ ุด คือ ยกย่องชมเชยนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการหรือนักเรียนที่นา
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 จาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน สรุปได้ดังนี้
2.1 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 ด้าน
คือ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน และมีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 อยู่ 1 ด้าน
คือ ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
2.2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
2.3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่ามีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3. การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สรุปได้ดังนี้
3.1 ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูล
ด้านผลการเรียนของนักเรียนในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน
3.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทา
โปสเตอร์ หรือป้ายประกาศที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญแก่งานด้านวิชาการของโรงเรียน
3.3 ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรบันทึกการนิเทศ เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียนหรือไม่
3.4 ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูล
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประกอบการตัดสินใจในการนาหลักสูตรไปใช้
3.5 ด้านการตรวจความก้าวหน้าของนักเรียน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจัดระบบ
ให้มีการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างรวดเร็ว
3.6 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรตรวจเยี่ยม
ชั้นเรียนเพื่อดูว่าครูได้ใช้เวลาในการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มที่
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3.7 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาต่าง ๆ
3.8 ด้านการจัดให้มสี ิ่งจูงใจให้กับครู แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรคณะกรรมการ
ให้ความเป็นธรรมและมีความยุติธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.9 ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแก่ครูอยู่เสมอ
3.10 ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรประกาศเกณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านวิชาการให้นักเรียนครูผู้ปกครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
3.11 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้มี
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนตามโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงพัฒนาการ
ด้านการเรียนของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ จึงได้นามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาทางวิชาการ
ได้มีการวางแผนด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการนิเทศการศึกษา ส่งผลถึงความมีประสิทธิผลของการทางานของครู และความสาเร็จของนักเรียน
จึงทาให้ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการปฏิบัติ
ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมรายด้าน สอดคล้องกับแนวคิด ทรัสตี้ (Trusty F.M., 1986 : 73) ได้กล่าวถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
ในฐานะที่เป็นผู้นาทางวิชาการ คือ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้
ครูนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา ไปปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมของสถานศึกษา และของ
ห้องเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการทางวิชาการของสถานศึกษา เป็นผลมาจาก
การวิจัย และการปฏิบัติทางการศึกษา มีการวางแผนร่วมกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ทางวิชาการเพื่อให้บรรลุ ความต้องการ
ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูนาโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะครูในการประเมินโครงการทางวิชาการ
ของโรงเรียน ติดต่อสื่อสารกับครูและนักเรียนด้วยความคาดหวังที่สูงในด้านมาตรฐานทางวิชาการ ให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมทางสังคม และเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาของนักเรียน มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการร่วมกับครูไว้อย่างชัดเจน
ให้ความร่วมมือกับนักเรียนในการกาหนดระเบียบเพื่อแก้ปญ
ั หาด้านวินัย ร่วมมือกับนักเรียนให้มีการนาระเบียบกฎเกณฑ์
ที่สร้างขึ้นมาแก้ปัญหาด้านวินัย ร่วมมือกับคณะครูให้มีการนาระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวินัย
ของนักเรียน มีการปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับโครงการของสถานศึกษา มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครูอย่างยุติธรรม
ช่วยเหลือครูในการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสอดคล้องงานวิจัยของ (มณีกาญจน์ รัตนธรรม,
2550 : 111-115) ได้ศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด และเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องงานวิจัยของแอนเดอร์สัน (Anderson, 2000 : 1801-A) ได้ศึกษา
พฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพของครู และผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา และศาสตราจารย์ทเี่ ป็นผู้นา
ทางการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง 132 คน โดยมีพฤติกรรมดังนี้ การกาหนดภารกิจของโรงเรียนและการสื่อสาร การจัดการ
หลักสูตรและการสอน การควบคุมดูแลการนิเทศการสอน การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียน และการส่งเสริมบรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของนักเรียน และสอดคล้องงานวิจัยของ (กัญญ์วรา เครื่องพาที, 2556 : 102–108) ได้ศึกษาภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (วันเผด็จ มีชัย, 2554 : 96-99) ได้ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน มีภาวะผู้นา
ทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีการปฏิบัติสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาทางวิชาการ เห็นความสาคัญของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนโยบายโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมสี ่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด, 2558 : 77-89) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้นาทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดให้มสี ิ่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการส่วน ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน มีภาวะผู้นา
ทางวิชาการเป็นอันดับสุดท้าย
3. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ทีม่ ีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ คือ ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าลักษณะหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตาแหน่งหน้าที่ผบู้ ริหารสถานศึกษา
มีหน้าที่บริหารงานการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบระเบียนตามกระบวนการการทางาน เพื่อนาไปพัฒนาสถานศึกษา
ทั้งในด้านบุคลากร ผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และครูผู้สอนมีหน้าที่ดาเนินงานทุกงานในโรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเกิดการพัฒนา
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายตามหลักสูตร จึงส่งผลให้ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มตี าแหน่งหน้าที่ต่างกัน
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สมฤทัย อ่อนรัมย์, 2558 : 86–93) การวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตนางรอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง โดยรวม พบว่าความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ละสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วีรชาติ วิลาศรี, 2553 : 103–108) ได้ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวม พบว่ามี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการสื่อสารเป้าหมาย
ของโรงเรียน ด้านการนิเทศและการประเมินผล ด้านการสอน ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการควบคุม
การใช้เวลาในการสอน ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน ด้านการจัดให้มสี ิ่งจูงใจกับครูและด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากรอบงานและทิศทางงานวิชาการอยู่ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันจึงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิเชียร ทองคลี่,
2554) ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่าอยู่ในมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
5. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้สั่งสม
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาโดยเฉพาะประสบการณ์ การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ต้องได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลีย่ นแปลงทั้งในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
การศึกษาดูงานจากแหล่งวิทยาการความรู้ สามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ถึงแม้จะมีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน แต่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
ทางวิชาการ ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน และสอคล้องกับงานวิจัยของ (ปฐม ปริปุนณังกูร, 2553 : 10–123)
ได้ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงนามาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 จากการวิเคราะห์ พบว่าด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่าสุด ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจัดทาโปสเตอร์หรือป้ายประกาศที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญแก่งาน
ด้านวิชาการของโรงเรียน
1.2 จากการวิเคราะห์ พบว่าจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน ที่มภี าวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต่าสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรตรวจเยีย่ มชั้นเรียนเพื่อดูว่าครูได้ใช้เวลาในการสอน
ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มที่
1.3 จากการวิเคราะห์ พบว่าจาแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน ที่มี
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต่าสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรบันทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจัดการเรียน
การสอนของครูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียนหรือไม่
1.4 จากการวิเคราะห์ พบว่าจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน
อย่างใกล้ชิด ที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต่าสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรเยี่ยมชัน้ เรียนเพื่อจะได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับครูและนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาต่าง ๆ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อื่น ๆ ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.4 ควรศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเชิงคุณภาพ
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