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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  2) ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จ านวน 146 คน ได้มาด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ   แบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
เท่ากับ 0.95 และด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน รองลงมาคือ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ภาวะ
ผู้น าแบบสั่งการ   2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 
คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้านการพัฒนาและใช้สื ่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 3) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 
 

ค าส าคัญ: การศึกษาความสัมพันธ ์ ภาวะผู้น า  การบริหารงานวิชาการ  
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study leadership of school administrators;  
2) study academic administrations in school; and 3) study of the relationship between leadership 
of school administrators and academic administration in schools. The research sample was 146 
school administrators and teachers of school under The Local Government Organization of Chainat 
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Province. The sample was obtained by stratified sampling. The research instrument was 5 rating 
scale questionnaire. The reliability of leadership of school administrators was at 0.95 and academic 
administrations in school was at 0.98. The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation and the Pearson correlation coefficient.  
 The research findings were as follows: 1) the leadership of school administrators overall 
were at a high level. The aspect with the highest average was Supportive Leadership, followed by 
achievement-oriented Leadership. The aspect with the lowest average was directive leadership; 2) 
academic administrations in school overall were at   a high level. The aspect with the highest 
average was learning process development, followed by development of quality assurance systems 
within educational school. The aspect with the lowest average was development and use of media 
and technology for education; and 3) leadership of school administrators was positive related to 
academic administration in schools significant at the .01 level, with a high correlation. 
 

Keywords: The Relationship Study, Leadership, Academic Administration 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 ก าหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาโดยตรง โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ก ากับ สนับสนุนและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการจึงเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในฐานะผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัด
การศึกษาอันเป็นพื้นฐานการศึกษาทุกระดับ ดังนั ้นการที ่จะปฏิบัติงานในหน้าที ่ได้อย่างเหมาะสมผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ ต้องทราบขอบข่ายและภารกิจ
กิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาไว้ 4 งาน  ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) จากขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา และแนว
การจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษามุ่งเน้นที่ผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด ซึ่งเป็นขอบข่ายงาน และภารกิจของงานวิชาการโดยตรง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็น
ภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษา และถือว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษา นั้นคือ นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ดี เก่ง มีสุข มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่ต้องการ สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีความสุข (อุทุมพร  ชิณแสน, 2559)  
 การบริหารวิชาการดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญโดยผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะเป็นผู้ริเริ่มในการด าเนินงานวิชาการให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับให้มาก
ที่สุดในขณะนั้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้มีคุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผูบ้ริหาร เพราะเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความรูค้วามสามารถ ทักษะ กระบวนการ 
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เทคนิค ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะด้านภาวะผู้น า ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ใช้อิทธิพล อ านาจและสามารถจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติตามความคิดเห็น และความต้องการของตนด้วยความ
เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเพื่อจะน าไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ ่มหรือองค์การตามที่ก าหนดไว้  
(วิมล  จันทร์แก้ว, 2555) โดยภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความส าคัญต่อความส า เร็จขององค์กรในอันที่จะ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างมาก ความล้มเหลวขององค์กรต่าง ๆ ที่เป็นมาสืบเนื่องมาจาก
การขาดผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพแทบทั้งสิ้น ประสิทธิภาพของผู้น าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้น าได้ใช้ภาวะผู้น าซึ่งภาวะผู้น ามี
หลายแบบแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้แบบใดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเลือกแบบภาวะผู้น าควรค านึงถึง
ผู ้ใต้บังคับบัญชา สถานการณ์และบุคลิกภาพของผู้น าเอง ภาวะผู้น ามีความส าคัญ และเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางแล้วว่าเป็นคุณลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จ 
และเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยผลักดันให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วาง
ไว้เป็นสิ่งเร้าและตัวเร่งอันส าคัญที่ท าให้การท างานของสถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เป็นหลัก
ส าคัญที่จะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (สมคิด  บางโม , 2555) ดังนั้นภาวะผู้น าจึงมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ ยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์ (2558) ที่ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในทางบวกทุก
ด้าน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัส  รักษ์อารยะธรรม (2563) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น ากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น ากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูง และงานวิจัยของ กฤตนัน  ลักษณานันท์ (2563) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า ภาวะผู้น า 
มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในทางบวกทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าสูง 
ย่อมมีแนวโน้มที่การบริหารวิชาการจะมีแนวโน้มในการด าเนินงานสูงตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของ
สถานศึกษาได้ 
 สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท มีจ านวน 7 แห่ง การบริหารจัดการมีความ
แตกต่างกันตามบริบทของชุมชน และนโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์กร และนโยบายจากทางภาครัฐ ความ
ต้องการของทุกภาคส่วน ที่ส่งผลถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท าให้ทุก
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานวิชาการ และงานด้านอื่น ๆ แตกต่างกันไปตามบริบท
ของโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น ความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลถึงการบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษา จึงท าให้ทุก
โรงเรียนมีแนวทางการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะงานวิชาการภายใต้โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหวังยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพของการจัดการศึกษา  โดยการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาห้องสมุด โครงการเด็กเก่งท้องถิ่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ นอกจากนี้มีการจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนากา รจัด
การศึกษาท้องถิ่นในทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์บริบท และปัญหาของสถานศึกษา 
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท พบว่า สถานศึกษาบางแห่งยังมีปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
ครูขาดเทคนิคกระบวนการสอนในการถ่ายถอดความรู้ให้กับนักเรียน ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื ่อ
เทคโนโลยีในการสอน ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ประกอบกับพื้นฐานทางความรู้ของ
นักเรียนที่แตกต่างกันจึงท าให้การเรียนการสอนของครูมีความยุ่งยากมากขึ้น ส่งผลกระทบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการประเมินคุณภาพผลการสอบ (o-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561-2563 วิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการบริหารงานวิชาการซึ่งอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ค วร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท, 2563) 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท น าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตาม
ศักยภาพของตน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ออกแบบเป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ( Interrelationship Studies) เพื่อมุ่งค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 14 คน และครู จ านวน 220 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน 
จากสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 7 แห่ง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 146 คน ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970, 607-610) และใช้วิธีการสุ ่มแบบชั ้นภูมิ (Stratified random 
sampling) จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 คน และครู จ านวน 137 คน แล้วจึงใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ ได้แก่  
  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 แบบ คือ 1) ภาวะผู้น าแบบสั่งการ จ านวน 6 ข้อ 2) ภาวะผู้น า
แบบให้การสนับสนุน จ านวน 6 ข้อ 3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม จ านวน 7 ข้อ และ 4) ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 
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จ านวน 7 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.0 ทุกข้อค าถาม และค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.95 
  2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักส ูตร
สถานศึกษา จ านวน 6 ข้อ  2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ านวน 6 ข้อ  3) ด้านการวัดผลประเมินผล จ านวน 
 8 ข้อ 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 7 ข้อ  5) ด้านการนิเทศการศึกษา จ านวน 7 ข้อ 6) ด้าน
การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 8 ข้อ  และ 7) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
จ านวน 8 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.0 ทุกข้อค าถาม และค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.98 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย และใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมกูเกิล ฟอร์ม (Google form) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 9 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการตอบกลับมาทั้งสิ้น 146 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
  2. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
  3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารงานวิชาการใน 
สถานศึกษา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จังหวัดชัยนาท ในภาพรวม 

ข้อ รายการ 
ระดับภาวะผู้น า 

𝐱 ̅ S.D. แปลผล อันดับ 
1. ภาวะผู้น าแบบสั่งการ 4.27 0.70 มาก 4 

2. ภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน 4.31 0.81 มาก 1 

3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 4.29 0.78 มาก 3 

4. ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ  4.30 0.70 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.72 มาก - 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะ
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ผู้น าแบบให้การสนับสนุน (x ̅ = 4.31) รองลงมา คือ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (x ̅ = 4.30) และด้านที่มี 

ค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ภาวะผู้น าแบบสั่งการ (x ̅ = 4.27)  
 2. ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชยันาท 
แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ในภาพรวม 

ข้อ รายการ 
ระดับการด าเนินงาน 

𝐱 ̅ S.D. แปลผล อันดับ 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.38 0.57 มาก 3 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.41 0.57 มาก 1 

3. ด้านการวัดผลประเมินผล 4.34 0.60 มาก 4 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.27 0.63 มาก 6 

5. ด้านการนิเทศการศึกษา 4.28 0.64 มาก 5 

6. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.39 0.59 มาก 2 

7. ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.27 0.67 มาก 7 

รวมเฉลี่ย 4.34 0.56 มาก - 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (x ̅ = 4.41) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(x ̅ = 4.39) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (x ̅ = 4.27) 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการใน 
  สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 

ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
รวม 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X1 0.69** 0.75** 0.71** 0.74** 0.74** 0.73** 0.74** 0.80** 

X2 0.68** 0.72** 0.67** 0.72** 0.72** 0.68** 0.71** 0.77** 

X3 0.72** 0.73** 0.67** 0.73** 0.75** 0.71** 0.75** 0.79** 

X4 0.74** 0.76** 0.72** 0.76** 0.77** 0.76** 0.81** 0.83** 

รวม 0.74** 0.77** 0.72** 0.76** 0.77** 0.75** 0.78** 0.83** 

** ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูง (r = 0.83) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (r = 0.83) รองลงมา คือ ภาวะ
ผู้น าแบบสั่งการ (r = 0.80) และด้านที่มีความสัมพันธ์ต ่าสุด คือ ภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน (r = 0.77)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดั
ชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่ แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการใช้อิทธิพล จูงใจหรือโน้มน้าวครูให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความกระตือรือร้นและเต็มใจ จนสามารถปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ได้ส าเร็จ ซึ่งหมายถึงภาวะผู้น า
นั้นเอง โดยภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยผลักดันให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้  เป็นสิ่งเร้าและตัวเร่งอันส าคัญที่ท าให้การท างานของสถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย เป็นหลักส าคัญที่จะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์ (2558) เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ระดับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล  จันทร์แก้ว (2560) เรื ่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่สุดในสถานศึกษา เป็นงานที่
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ความส าเร็จของ
สถานศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน นอกจากน้ียังเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จที่แสดงให้
เห็นถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน  คง
เพ็ชรศักดิ ์ (2558) เรื ่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น ากับการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ระดับสภาพการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสวลักษณ์  กลั่นธูป 
(2560) เรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พิจิตร พบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยผลักดันให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงการ
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้วย จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทั้ง 4 รูปแบบ 
คือ ภาวะผู้น าแบบสั่งการภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน ภาวะผู ้น าแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ มากเพียงใด ย่อมท าให้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามากตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จรัส  รักษ์อารยะธรรม (2563) เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น ากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลินทิพย์  อ่ิมปาน (2563) เรื่อง ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาท 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับ
พฤติกรรมของตนในด้านการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ครูปฏิบัติตามอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ก าหนดมาตรฐานของงานแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน ก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน มอบหมายงานและการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และควบคุม ก ากับ ดูแล 
การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ส าเร็จได้ตามเป้าหมายของสถานศึกษา   
  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้านการพัฒนาและใช้สื ่อเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา ดังนั ้นผู ้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลติ 
พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงการ
จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  
  1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่าภาวะผู้น าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
ที่มีภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ โดยควรก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีมีความท้าทายสงู ก าหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของครูไว้สูงเพื่อให้เป็นสถานศึกษาชั้นน า โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ และแสวงหาวิธีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท รูปแบบอื่น เช่น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้ น าเชิงเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
  2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท   
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