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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ ในการปฏิบติังานโรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม จ านวน 165 

คน สุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่าชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ

(Percentage) และค่า t-test 

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาลนครปฐมโดยรวมทัง้ 12 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดบั คือ ด้าน

จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในด้านการวัดและประเมินผล การบริหารการ

จัดการหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ชมุชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การวิจยัเพื่อพฒันา

การศึกษาคณุภาพการศึกษา พฒันาสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมความรู้

แก่ชุมชน  ครูที่มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน

ภาพรวมแตกต่างกัน และในรายด้านพบว่า ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันใน 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา การพฒันาระบบประกันคณุภาพ การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ การแนะ

แนวการจัดการศึกษา การประสานความร่วมมือ และด้านการส่งเสริมวิชาการชุมชน โดยที่ครูหญิงมี

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าครูชาย ส่วน
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ประเด็นที่ครูหญิงและครูชายมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ

หลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนรู้  ด้านการพฒันาสื่อการเรียนรู้ ด้านการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ด้านการ

วัดและประเมินผล และ ด้านการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกันโดยรวม

และรายด้านทัง้ 12 ด้าน  

 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าทางวิชาการ, ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

 
ABSTRACT 

This research was rational 1 )  to study the academic status of the administrators 

according to the opinions of the teachers of Nakhon Pathom Sub-District School, Nakhon 

Pathom Province, and 2 )  to study the academic problems of the school administrators 

according to the opinions of Panya teachers. According to educational qualifications, the 

institute in the performance of the training schools, Nakhon Pathom Municipality School, 165 

people, Stratified Random Sampling, the tool used to study the data were 5  levels of folly. The 

data included the opinion index between the road and the mean deviation, normal deviation, 

percentage value. (Percent) and t-test values. 

The results of the study were as follows: The academic ethics of the school 

administrators according to the opinions of the teachers of Nakhon Pathom Municipality School 

in total in 1 2  aspects were at a high level, respectively, namely learning management, 

development of internal quality assurance system Measurement and evaluation, curriculum 

management, education management, education, academic education for the community, 

coordination of relations in academic development with other educational institutions, research 

for educational development. The teachers had different opinions about the academic status 

of the school administrators overall, and on the other hand, the male teachers and the teachers 

had different opinions about the academic status of the school administrators. Female teachers 

differ in their opinions in 6  areas, including educational management, development of quality 

assurance system, research for the development of educational quality, education 

management, educational cooperation, and female teachers. There were 6  aspects of the 
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article about the academic status of the school administrators than the male teachers. The 

issues that female teachers and male teachers had no different opinions were divided into six 

aspects: curriculum management, learning management, curriculum development, 

Development of measurable learning resources and, below, educating teachers with different 

levels of education. There were no differences in opinions, and teachers with different 

employees had no differences in opinion overall and in all 12 aspects. 

 

Keywords: instructional leadership, school administrators’ leadership 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้บริหารเป็นปัจจยัส าคัญในการบริหาร 

เนื่องจากเป็นผู้ ใช้ปัจจัยในการบริหารอ่ืน ๆ 

ประกอบด้วยเงิน วัสดุ สิ่ งของ และวิ ธีการ

ปฏิบัติงาน ผู้ บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ น าใน

ด้านการบริหารโรงเรียนและด้านการเรียนการ

สอนจึงจ าเป็นที่ต้องตระหนักถึงพฤติกรรมผู้น า

เพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อผู้บงัคับบญัชา หรือเพื่อน

ร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียนให้เหมาะสม

กับภารกิจในส่วนที่ รับผิดชอบ หรือไ ด้ รับ

มอบหมาย ผู้ บริหารที่จะประสบผลส าเร็จที่ดี 

คือ ผู้ ที่สามารถใช้ความรู้ความเป็นผู้ น าหรือ

ภาวะผู้น าในการบริหารงาน โดยสามารถปรับ

สภาวะแวดล้อมเพื่อให้ผู้ ร่วมงานมีจิตใจร่วมกนั

ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผู้ เ รียน  โรง เ รียนเทศบาล สังกัด เทศบาล

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เป็นสถานศกึษาที่จดั

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท าการสอนนกัเรียนตัง้แต่

ระดับชัน้อนุบาลปีที่ 1-2 ประถมศึกษาปีที่1-6 

และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 โดยอยู่

ภายใต้ก ากับการดแูลของกรมส่งเสริมปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ค าแถลง

นโยบายของนายกเทศมนตรี ในปี 2560 ซึ่งพบ

ปัญหาในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอน

ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2559 

1) ผลการปะเมินระดับชาติ ชัน้ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 สาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

42.25 สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.68 สาระภาอังกฤษ 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.59 สาระคณิตศาสตร์ 

มีคะแนนเฉลี่ย  40.47 สาระวิทยาศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ย 41.22 2) การพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษายังไม่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ปกครอง  

3) ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ

บริหารและแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษา

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักัดเทศบาล

นครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ บริหาร
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สถานศึกษาน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการ

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ เ กิ ด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 

2 . เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาล

นครปฐม จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม เพศ  

วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา มุ่งศึกษาภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐมใน 12 ด้าน ดังนี ้ด้านบริหาร

การจัดการหลักสูตร ด้านจัดการเรียนรู้ ด้าน

พัฒนาสื่อ การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการ

นิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน ด้านการวิจัย เพื่ อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้แก่

ชุมชน ด้านการแนะแนวการจัดการศึกษา ด้าน

การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ

กับสถานศึกษาอ่ืนและด้านการส่งเสริมและ

สนบัสนนุงานวิชาการแก่ชมุชน 

ขอบ เขต ด้านประ ชากรและกลุ่ ม

ตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2561 รวม

จ านวนทัง้หมด 281 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ (Stratified random sampling) ครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ปีการศึกษา 2561 ได้ขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 165 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง (Sample Size) โดยตารางของเครจซี

มอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970)  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศกึษานี ้ได้ก าหนดกรอบเนือ้หาการวิจยัจากการสงัเคราะห์แนวคิดภาวะผู้น าทางวิชาการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(2533) สถาบนัพฒันาผู้บริหารการศกึษา (2547) สถาบนัพฒันาความก้าวหน้า (2553) ดงัภาพประกอบ 
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ตวัแปรต้น               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
วิธีด าเนินวิจัย 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา ภาวะผู้น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 

โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

165 คน ซึง่ก าหนดด้วยตารางก าหนดขนาดของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

แ ล ะ สุ่ ม แ บ บ ชั ้น ภู มิ  ( Stratified Random 

Sampling) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับเป็นเคร่ืองมือหลักในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

อธิบายตัวแปรใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ค่ า ค ว าม เ บี่ ย ง เ บนม าต ร ฐาน  

และอนมุานสถิติใช้ t-test 

 
ผลของการวิจัย 

จากการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม สรุปผลได้ดงันี ้

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. วฒุิการศกึษา 

2.1 ปริญญาตรี 

2.2 สงูกว่าปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

3.1 ต ่ากว่า 10 ปี 

3.2 10 ปี ขึน้ไป 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาตาม

ความคิดเห็นของครู 

1. ด้านบริหารการจดัการหลกัสตูร 

2. ด้านจดัการเรียนรู้ 

3. ด้านพฒันาสื่อการเรียนรู้ 

4. ด้านพฒันาแหลง่เรียนรู้ 

5. ด้านการวดัและประเมินผล 

6. ด้านการนิเทศการศึกษา 

7. ด้านการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 

8. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
9. ด้านการสง่เสริมความรู้แก่ชมุชน 
10. ด้านการแนะแนวการจดัการศกึษา 
11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศกึษาอ่ืน 
12. ด้านการสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่ชมุชน 
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2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จั งหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  

3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

หลกัสตูร โดยรวมและรายด้านอยูในระดับมาก

ท่ีสดุ 

4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ โดยรวมและ รายด้านอยูในระดับ

มาก 

5. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้  โดยรวมและรายด้านอยูในระดับ

มาก 

6. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการวัดประเมินผลการวิจัย  

โดยรวมและรายด้านอยใูนระดบัมาก 

7. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมและ

รายด้านอยใูนระดบัมาก 

8. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายใน โดยรวมและรายด้านอยใูนระดบัมาก 

9. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  โดยรวมและรายด้านอยูในระดับ

มาก  

10. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 

โดยรวมและรายด้านอยใูนระดบัมาก  

11. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัด เทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการแนะแนว โดยรวมและราย

ด้านอยใูนระดบัมาก  

12. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด
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นครปฐม ด้านการประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน โดยรวมและ

รายด้านอยใูนระดบัมาก 

13. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ชุมชน โดยรวมและรายด้านอยูใน

ระดับมาก จากการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาล

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศของ

ครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญั 6 ด้าน และไม่แตกต่างกนั ใน 6 ด้าน

จากการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

โรงเ รียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม จ าแนกวฒุิของครู โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้

ความคิดเห็นโดยรวม และรายด้านทัง้ 12 ด้าน

และการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

โรงเ รียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม จ าแนกประสบการณ์ของครู 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญ ทัง้ความคิดเห็นโดยรวม และราย

ด้านทัง้ 12 ด้าน 

 

 

อภปิรายผล 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย มุ่งศึกษาภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาลนครปฐม 

จั งหวัดนครปฐม  ตามวัตถุประสง ค์ และ

สมมติฐานการวิจยัซึง่ผลการวิจยัสามารถน ามา

แปรผลได้ดงันี ้

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ครูผู้ สอนมองผู้ บ ริหารสถานศึกษา ต้องมี

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงท าให้

ผู้ บริหารเล็งเห็นความส าคัญของ การจัดการ

ศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะ ดี เก่ง มีสขุ 

และการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของ

โรง เ รียน มีความส าคัญยิ่ ง ต่อการจัดการ

สถานศึกษาใ ห้บรรลุ เป้าหมายที่ ตั ง้ ไ ว้ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของปฐม  ปริปุนณังกูร 

(2553) เร่ือง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะของครู สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า ใน

ภาพรวมเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 

โดย ด้านบ ริหาร จัดการหลักสูต รสู ง ก ว่ า  

ด้านอ่ืน ๆ ด้านการวดัประเมินผลต ่าสุดและ ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ
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คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักัดเทศบาล 

จังหวัดนครปฐม ครูที่มีเพศต่างกัน โดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน เพศชายเพศ

หญิงแตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารให้

ความส าคัญระหว่างเพศชายกบัหญิงเท่าเทียม

กัน เพศไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในภาวะ

ผู้น าทางวิชาการ เพราะ ภาวะผู้น า บุคคลที่มี

ความ รู้ความสามารถใช้ปัญญาชี น้ า  เพื่ อ

ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์ บรรลตุามเปา้หมาย

และวตัถุประสงค์ ต่อองค์กรและต่อตนเอง โดย

อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ ซึ่ ง

สอดคล้องกับบุหงา วชิระศักด์ิมงคล; และปฐม  

ปริปุนณังกูร  (2553) เ ร่ือง ภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาตามทศันะของ

ครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษานราธิวาส 

เขต 2 พบว่า ในภาพรวมเมื่อพิจารณารายด้าน

อยู่ในระดบัมาก โดยจ าแนกครูชายและหญิง ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักัดเทศบาล 

จงัหวดันครปฐม ระหว่างครูที่มีระดบัการศึกษา

ต่างกนั และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 

โดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกนัทัง้ 12 ด้านอย่างมี

นัยส าคัญ .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผู้ บริหาร

สถานศึกษามีการปรับภาวะผู้น าในการบริหาร

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ

การบริหารให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบท

ของแต่ละโรงเรียน รวมทัง้ผู้ บริหารมีการรับ

ความ ก้าวหน้า ใ ห้ทันสมัย ต่อ เทคโน โลยี

ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบเลือกใช้กบริหาร

งานถูกกบังานและหน้าที่บุคคลากรด้วยเหตุผล

ดังกล่าว จึงท าให้ความคิดเห็นของครูต่อภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารจึงไม่แตกต่างกนั

มีนัยส าคัญ ซึ่ ง ไ ด้สอดคล้อง กับ  สินีนาฎ   

โพ ธิจิญญาโน  (2554)  เ ร่ื อง  การศึ กษา

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร

เปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครู ใน

เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานงานเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมเมื่อ

พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนก

ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ท างาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 ผู้ บริหารสถานศึกษา ควรใช้

ทกัษะการบริหารทางวิชาการในหลายรูแบบมา

ใ ช้บ ริหารสถานศึกษาใ ห้สอดคล้องแ ละ

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน ครู ผู้ปกครอง 

1.2 สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นครปฐม ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้ บริหารใน

สถานศึกษา ให้มีทกัษะการบริหารงานในภาวะ

ผู้ น าทางวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศกึษาความพงึพอใจของครู

ในด้านการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหาร

สถานศึกษาภายในโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

2.2 ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหาร

ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
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