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บทคัดย่อ      
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน จ านวน 327 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t -test และ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายด้าน   
 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี พบว่าในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามวุฒกิารศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ไม่แตกตา่งกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 3.  ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูล
ด้านผลการเรียน มาก าหนดเป็นเป้าหมายดา้นวิชาการ ประเมินการจัดการเรยีนการสอน จัดระบบการแจ้งผลการทดสอบ
ทางการเรียนใหผู้้ปกครองทราบ แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับครูและนักเรียน เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหา ประกาศเกณฑต์่าง ๆ
ทางด้านวิชาการให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทราบ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานดเีด่นของนักเรียน  
 
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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บทน า 
 การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคญัในการพัฒนาประเทศใหเ้จรญิก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างก าลังคนในประเทศให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
ตามความมุ่งหวังเพราะฉะนั้นก าลงัพลจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ  
(สุนีย์  ภู่พันธ์, 2550 : 3) 
 กรมวิชาการ (2549 : 14-15) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
ความสนใจและความถนดัของผู้เรยีน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรียนมโีอกาสที่จะเรียนรู ้
อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังนี้ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดมีีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทยโดยการมุ่งเน้นการพัฒนางาน
วิชาการ ซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้รียน 
 งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักและส าคญัที่สุดของสถานศึกษา ท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อคณุภาพการศึกษาโดยภาพรวม
ของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากงานวิชาการจะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพทางการศึกษา และมาตรฐานโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะคล้ายส่วน 
ที่เป็นร่างกายของมนุษย ์เป็นส่วนงานท่ีใหญ่ที่สุดของระบบ และเปน็งานท่ีเป็นหัวใจของโรงเรียน เปน็ศูนย์กลางของช่ือเสียง 
เป็นที่นิยมและเป็นท่ียอมรับ ส่วนโรงเรียนใดงานวิชาการล้าหลัง อ่อน ด้อย โรงเรยีนนั้นจะไม่เป็นท่ีนิยมขาดศรัทธา และไม่เป็น
ที่ยอมรับ (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2540 : 25) การบริหารวิชาการจะเป็นไปได้ดีต้องอาศัยบทบาทความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรยีน ดังท่ี วินซันแม็กเคียร์ Vinson McCier, 2003 : 98-100 (อ้างถึงใน รังสรรค์  ประเสริฐศร,ี 2553 : 12)  
ก็กล่าวว่าการวิจัยมากมายได้ชี้ชัดว่าบทบาทความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนนั้น ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและความพึงพอใจของครูผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บังคับบัญชาระดบัสูง เป็นที่น่าเสียดา ที่แม้ว่าบทบาทดังกล่าว 
จะเป็นท่ีกล่าวถึงว่าส่งผลดีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน แต่กลับมีการปฏิบตัิกันน้อย ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ 
จะทุ่มเทเวลาแรงงานและทรัพยากรไปในงานด้านกิจกรรม การบริหารจัดการมากกว่าการแสดงบทบาทที่ส าคัญต่อตัวผู้เรียนสูงสุด 
 การเป็นผู้น าที่มีคณุภาพต้องมีความรู้ความสามารถด้านวสิัยทัศน์ และกระจายวิสัยทัศนม์ีความมุ่งมั่นในการท างาน  
มีความสมัพันธ์กับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กรมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมข้อมลูสถติิมาช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจ
ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือลูกน้องมีความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการใช้แรงจูงใจเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(สมชาย  เทพแสง, 2547 : 14) ผูน้ ากับผู้บริหารอาจเป็นคนเดยีวกันก็ได้ ผู้น าเป็นตัวการท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
ในหน่วยงานส่วนผู้บรหิารเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารให้มุ่งรักษาความมั่นคงของหน่วยงาน 
 จากผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่าจากโรงเรียน 56 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในปี 2557 ในระดับประเทศเฉลี่ยที่ 34.65  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ค่าเฉลี่ย 35.97 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จากเกณฑ์ก าหนดขั้นต่ า
ร้อยละ 50 ทุกวิชา (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21, 2559) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคณุภาพการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่ไม่ประสบผลส าเร็จด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เป็นส่วนหน่ึงของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิาร ดงัจะเห็นจากงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องทั้งหลายที่กลา่วมาแล้ว
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นโรงเรียน 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาการตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ จากบทบาทและความส าคญัของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากสภาพและปญัหาดังกล่าว ผู้วจิัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ท่ีผู้วิจัยปฏิบตัิราชการอยู่ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพัฒนา 
และบรหิารสถานศึกษาให้งานด้านวิชาการประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
 



วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.  เพื่อเปรยีบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าท่ี วุฒิการศึกษา  
และประสบการณ์ในการท างาน 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครผููส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 2,268 คน   
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน Krejcie & Morgan (อ้างถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 43) และสุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 327 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกีย่วกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
  ตอนท่ี 1  สอบถามเกีย่วกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  list) ประกอบด้วย ต าแหน่งหน้าท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
  ตอนท่ี 2  สอบถามเกีย่วกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีลักษณะเปน็แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคร์ท 
Likert (อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 66)  
  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีลักษณะแบบสอบถามปลายเปดิ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1  ขอหนังสือออกจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยสันตพล ถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสอืโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2  ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสอืขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง 
  3.3  ผู้วิจัยตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากการส่งแบบสอบถามไปจ านวน 327 ชุด ได้รับกลบัคืนมา
จ านวน 327 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดับดังนี้ 
  4.1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)   
และหาคา่ร้อยละ (Percentage) 
  4.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
  4.3  เปรียบเทียบความคดิเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี  
และวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบท(ีt-test แบบ Independent Samples) 
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  4.4  เปรียบเทียบความคดิเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test แบบ One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ก็หาความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)                                                                                  
  4.5  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา
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) 

   ถ้าพบความแตกต่างก็ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe,) 
 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี ้
 1.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เมือ่จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีระดบัภาวะผู้น าสูงสุด
คือ ด้านการจัดใหม้ีสิ่งส่งเสรมิสภาพการเรียนรู้ รองลงมาด้านการส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาวิชาชีพ และต่ าสุด คือ ด้านการสื่อสาร
เป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า 
  1.1  ด้านการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน มภีาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มรีะดับภาวะผู้น ามากท่ีสุด คือ ก าหนดเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียนโดยให้บุคลากร 
ในโรงเรียนมีส่วนร่วม เช่น ผู้บริหารรองผู้บรหิารฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
  1.2  ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน มภีาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้น ามากท่ีสุด คือ จดัให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูในการพัฒนา
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรยีน 
  1.3  ด้านการนเิทศและการประเมนิผลดา้นการสอน มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมากท้ังในภาพรวมและรายขอ้ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้น ามากที่สุด คือ ผู้บรหิารจดัให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างคณะครดู้วยกัน เพื่อช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.4  ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้น ามากท่ีสุด คือ ก ากับดูแลการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนให้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละสาระการเรียนรู้ 
  1.5  ด้านการตรวจความก้าวหน้าของนักเรียน มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้น ามากท่ีสุด คือ ใช้ผลการทดสอบเพื่อการประเมินความก้าวหน้าตาม
เป้าหมายด้านวิชาการของ 



  1.6  ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอนมภีาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้ครูผูส้อนจัดท าข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 
  1.7  ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด มภีาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้น ามากที่สุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน านวัตกรรมที่หลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  1.8  ด้านการจดัให้มสีิ่งจูงใจให้กับครู มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท้ังใน
ภาพรวมและรายข้อ โดยข้อทีม่มีากท่ีสุดคือยกย่องเชิดชูเกียรติคณุของครูที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชย
ในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร ลงขา่วในวารสารฯลฯ 
  1.9  ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้น ามากท่ีสุด คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูน าทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
  1.10  ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ มีภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
อยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มรีะดับภาวะผู้น ามากที่สุด คือ จัดตั้งคณะท างานด้านวิชาการ เพื่อจัดท า  
และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน 
  1.11  ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทัง้ในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีระดับภาวะผู้น ามากท่ีสุด คือ ยกย่องชมเชยนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการหรือนักเรียนที่น า 
 2.  การเปรียบเทยีบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน สรุปไดด้ังนี ้
  2.1  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 ด้าน 
คือ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน และมีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 อยู่ 1 ด้าน  
คือ ด้านการนิเทศและการประเมนิผลดา้นการสอน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
  2.2  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
  2.3  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่ามีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 3.  การวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สรปุได้ดังนี ้
  3.1  ด้านการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน แนวทางในการพัฒนาสงูสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูล 
ด้านผลการเรียนของนักเรยีนในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน 
  3.2  ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน แนวทางในการพัฒนาสงูสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท า
โปสเตอร์ หรือป้ายประกาศที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญแก่งานด้านวิชาการของโรงเรียน    
  3.3  ด้านการนเิทศและการประเมนิผลดา้นการสอน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษา 
ควรบันทึกการนิเทศ เพื่อประเมินการจัดการเรยีนการสอนของครู ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียนหรือไม่   
  3.4  ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูล
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ประกอบการตดัสินใจในการน าหลักสูตรไปใช้   
  3.5  ด้านการตรวจความก้าวหน้าของนักเรียน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจัดระบบ
ให้มีการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างรวดเร็ว   
  3.6  ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรตรวจเยี่ยม
ช้ันเรียนเพื่อดูว่าครูได้ใช้เวลาในการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มที่  
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  3.7  ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด แนวทางในการพัฒนาสูงสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครแูละนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.8  ด้านการจดัให้มสีิ่งจูงใจให้กับครู แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คอื ผู้บริหารสถานศึกษาควรคณะกรรมการ 
ใหค้วามเป็นธรรมและมีความยุติธรรมในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
  3.9  ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรูเ้กี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแก่ครูอยู่เสมอ  
  3.10  ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ แนวทางในการพัฒนาสูงสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรประกาศเกณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านวิชาการให้นักเรียนครูผู้ปกครองและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
  3.11  ด้านการจดัให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ แนวทางในการพฒันาสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้มี
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนตามโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงพัฒนาการ
ด้านการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ จึงได้น ามาอภิปรายผลดังนี ้
  1.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการ 
ได้มีการวางแผนด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบประกันคณุภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการนิเทศการศึกษา ส่งผลถึงความมีประสิทธิผลของการท างานของครู และความส าเร็จของนักเรียน 
จึงท าให้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการปฏิบัต ิ
ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมรายดา้น สอดคล้องกับแนวคิด ทรสัตี้  (Trusty F.M., 1986 : 73) ได้กล่าวถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
ในฐานะที่เป็นผู้น าทางวิชาการ คอื ส่งเสรมิให้ครไูด้พัฒนาเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้
ครูน าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา ไปปฏบิัติ สร้างความเช่ือมั่นว่ากิจกรรมของสถานศึกษา และของ
ห้องเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการทางวิชาการของสถานศึกษา เป็นผลมาจาก
การวิจัย และการปฏิบัติทางการศึกษา มีการวางแผนร่วมกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ทางวิชาการเพื่อให้บรรลุ ความต้องการ
ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูน าโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ ปฏิบตัิงานร่วมกับคณะครูในการประเมินโครงการทางวิชาการ 
ของโรงเรียน ติดต่อสื่อสารกับครูและนักเรียนด้วยความคาดหวังท่ีสูงในด้านมาตรฐานทางวิชาการ ให้การสนับสนุนในการจดั
กิจกรรมทางสังคม และเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาของนักเรียน มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการร่วมกับครูไว้อย่างชัดเจน  
ให้ความร่วมมือกับนักเรียนในการก าหนดระเบียบเพื่อแก้ปญัหาด้านวินัย ร่วมมือกับนักเรียนให้มีการน าระเบยีบกฎเกณฑ ์
ที่สร้างขึ้นมาแก้ปัญหาด้านวินัย รว่มมือกับคณะครูให้มีการน าระเบยีบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวินัย 
ของนักเรียน มีการปฐมนเิทศคณะครูเกี่ยวกับโครงการของสถานศึกษา มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูอย่างยุติธรรม
ช่วยเหลือครูในการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสอดคล้องงานวิจัยของ (มณีกาญจน์  รตันธรรม, 
2550 : 111-115)  ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตราด และเปรียบเทยีบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรยีนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตราด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องงานวิจัยของแอนเดอร์สัน (Anderson, 2000 : 1801-A) ได้ศึกษา
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพของครู และผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา และศาสตราจารย์ทีเ่ป็นผู้น า 
ทางการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง 132 คน โดยมีพฤติกรรมดังนี้ การก าหนดภารกิจของโรงเรยีนและการสื่อสาร การจัดการ
หลักสูตรและการสอน การควบคุมดูแลการนิเทศการสอน การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียน และการส่งเสริมบรรยากาศ
การจัดการเรยีนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบ



ความก้าวหน้าของนักเรียน และสอดคล้องงานวิจัยของ (กัญญ์วรา  เครื่องพาที, 2556 : 102–108) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและหาข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (วันเผดจ็  มีชัย, 2554 : 96-99) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน มีภาวะผู้น า 
ทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 
 2.  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีการปฏบิัติสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการ เห็นความส าคัญของกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนโยบายโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมสี่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุขฤทัย  จันทร์ทรงกรด, 2558 : 77-89) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย 
พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดให้มสีิ่งเสริมสภาพการเรยีนรู้ ด้านการส่งเสรมิใหม้ีการพัฒนาวิชาชีพ  
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการส่วน ด้านการตรวจสอบความกา้วหน้าของนักเรียน มภีาวะผู้น า 
ทางวชิาการเป็นอันดับสุดท้าย    
 3.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
ทีม่ีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ คือ ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกตา่งกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าลักษณะหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา  
มีหน้าที่บริหารงานการจดัการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบระเบียนตามกระบวนการการท างาน เพื่อน าไปพัฒนาสถานศึกษา 
ทั้งในด้านบุคลากร ผูเ้รียนอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และครผูู้สอนมหีน้าท่ีด าเนินงานทุกงานในโรงเรียน  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสรมิการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเกิดการพัฒนา 
การเรยีนรู้ตามจุดมุ่งหมายตามหลกัสูตร จึงส่งผลใหภ้าวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมตี าแหน่งหน้าที่ต่างกัน 
ในภาพรวมไม่แตกตา่งกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สมฤทัย  อ่อนรัมย,์ 2558 : 86–93) การวิจยัครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตนางรอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง โดยรวม พบว่าความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ละสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วีรชาติ  วิลาศร,ี 2553 : 103–108) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครผููส้อนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ย จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี โดยภาพรวม พบว่ามี 
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการสื่อสารเป้าหมาย
ของโรงเรียน ด้านการนิเทศและการประเมินผล ด้านการสอน ด้านการตรวจสอบความกา้วหน้าของนักเรียน ด้านการควบคุม
การใช้เวลาในการสอน ด้านการดแูลเอาใจใส่ครูและนักเรยีน ด้านการจัดให้มสีิ่งจูงใจกับครูและด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสรมิ 
สภาพการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกตา่งกัน 
 4.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากรอบงานและทิศทางงานวิชาการอยู่ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันจึงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า 
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิเชียร  ทองคลี่, 
2554) ได้ศึกษาการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการจัดการเรยีนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
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พบว่าอยู่ในมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 
 5.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเปน็เพราะว่าบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้สั่งสม
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมาโดยเฉพาะประสบการณ์ การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ผู้บรหิารสถานศึกษา และครผูู้สอน 
ต้องได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลีย่นแปลงท้ังในด้านการฝึกอบรมหลักสตูรต่าง ๆ 
การศึกษาดูงานจากแหล่งวิทยาการความรู้ สามารถน าประสบการณท์ี่ได้รับมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จึงส่งผลให้
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ถึงแม้จะมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน แต่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
ทางวิชาการ ไม่แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน และสอคล้องกับงานวิจัยของ (ปฐม  ปริปุนณังกูร, 2553 : 10–123)   
ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จากการวิเคราะห์ พบว่าด้านการสื่อสารเปา้หมายของโรงเรียน ที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิาร
สถานศึกษาต่ าสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจัดท าโปสเตอร์หรือป้ายประกาศท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัแก่งาน 
ด้านวิชาการของโรงเรยีน 
  1.2  จากการวิเคราะห์ พบว่าจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน ท่ีมภีาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต่ าสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรตรวจเยีย่มชั้นเรยีนเพื่อดูว่าครูได้ใช้เวลาในการสอน 
ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มที่  
  1.3  จากการวิเคราะห์ พบว่าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดา้นการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน ท่ีมี 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต่ าสดุ ผู้บรหิารสถานศึกษาควรบันทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจัดการเรยีน 
การสอนของครูว่าสอดคล้องกับเปา้หมายดา้นวิชาการของโรงเรยีนหรือไม่   
  1.4  จากการวิเคราะห์ พบว่าจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน 
อย่างใกล้ชิด ที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต่ าสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อจะไดม้ีโอกาส
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับครูและนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งท่ีเป็นปญัหาต่าง ๆ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีอื่น ๆ ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 
  2.2  ควรศึกษาปัจจยัที่สัมพันธ์กับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.3  ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
   2.4  ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเชงิคุณภาพ
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