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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนก
ตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 320 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และ
มอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ 
Independent Sample) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F- test แบบ One way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล และด้านการมี
วิสัยทัศน์ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05. 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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Abstract 
The research purposes were to study and to compare the academic leadership of school 

administrators in digital age under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 3 according to opinion of personnel, classified by position and school size. The sample 
was the 320 school administrators and teaching teachers under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 3, determined by the Krejcie and Morgan table with simple 
random sampling. The data collection instrument was the 5-level estimate rating scale questionnaire 
according to Likert method with content validity between 0.67-1.00 and total reliability 0.97. The data 
analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Sample), and 
One-Way Analysis of Variance (F- test: One way ANOVA).  
The research findings were: 
 1. The analysis results of academic leadership of school administrators in digital age under 
the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, overview and each 
aspect were at high level. When each size consideration found the highest mean was the learning 
resources development aspect, followed by the becoming a citizen in the digital age aspect, and the 
vision creation aspect; the lowest mean was the creating a learning culture in the digital world aspect, 
respectively.  
 2. The comparison of academic leadership of school administrators in digital age under the 
jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, classified by position, 
overview and each aspect did not different, except the becoming a citizen in the digital age aspect 
was different with statistical significance level .05.  
3. The comparison of academic leadership of school administrators in digital age under the jurisdiction 
of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, classified by school size, overview 
and each aspect did not different, except the becoming a citizen in the digital age aspect was different 
with statistical significance level .05. 
Keywords:  Academic Leadership, Basic Schools 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่มีผลต่อขวัญ ก าลังใจของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร และขอบข่ายของงานที่รับผิดชอบ (พรศรี ฉิมแก้ว. 2553 : 114) ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปสู่จุดหมายและประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญในการบริหารงานสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีลักษณะแตกต่างจากองค์กร
โดยทั่วไป เพราะองค์กรโดยทั่วไปนั้นจะมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับองค์กรทางการศึกษา เนื่องจาก
องค์กรทางการศึกษานั้นนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจเหมือนองค์กรทั่วไปแล้ว องค์กรทางการศึกษาหรือ
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สถานศึกษานั้นยังมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอีก ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายทั้งสองประการ
นี้ เพื่อน าให้องค์กรบรรลุทั้งเป้าหมายของการบริหารองค์กร และบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การบรรลุถึง
คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรวิเคราะห์ความเป็น
ผู้น าทางวิชาการของตนเองว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง มีจุดดี จุดด้อยอย่างไร และควรพัฒนาอย่างไร โดยเฉพาะคุณสมบัติข้อ
แรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรตรวจสอบตัวเองก็คือการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถมองเห็นภาพอนาคตของสถานศึกษาที่เป็นภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง และสามารถบรรลุถึงภาพความส าเร็จ
ได้ ความสามารถหยั่งรู้ถึงก้าวต่อ ๆ ไปขององค์กรนั้นถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้น า เมื่อสามารถสร้างภาพอนาคต
ได้ชัดเจนแล้วต้องน าเผยแพร่แก่คณะครูและผู้ร่วมงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดการยอมรับ หาก
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็เป็นความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นภาพอนาคตที่เป็นที่พึงประสงค์ของทุกคนในสถานศึกษา
นั้นจากนั้นจึงจะมีผลท าให้ทุกคนรวมพลังเพื่อปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นั้น ขณะเดียวกันผู้น าก็อาจจะน าวิสัยทัศน์นั้นไป
ปฏิบัติด้วยตนเอง และวิสัยทัศน์เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของผู้น า  (สิร์รานี วสุภัทร. 2551 : 
194) 

 ผู้บริหารนับเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อองค์การโดยการแสดงบทบาทต่างๆ กัน เช่น บทบาทเชิงสัมพันธ์
บุคคล บทบาทเชิงสร้างสรรค์ บทบาทในการตัดสินใจ ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ชัดเจน 
มองภาพของผลผลิตทางการศึกษาในอนาคตที่สามารถบอกคนอื่นและผู้ร่วมงานได้ โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องมองอดีต 
โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อวาดฝันไปสู่อนาคตบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงมากที่สุด มีเหตุผล 
คิดกลยุทธ์เชิงรุก เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน (วิโรจน์ สารรัตนะ
และคณะ, 2553) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีภาวะผู้น า
ทางวิชาการในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา อันส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ส าคัญในการการจัดการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา 

 
สมมติฐานการวิจัย  

บุคลากรที่มีต าแหน่งและปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 แตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 1,833 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 320 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3, 2561) 
  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคร็จซีและมอร์แกน และได้โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random Sampling) ตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา ดังนี้  
  1. ต าแหน่งจ าแนกเป็น 
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  90  คน 
   1.2 ครูผู้สอน  จ านวน  230 คน 
       รวม จ านวน  320 คน 
  2. ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
   2.1 ขนาดเล็ก  จ านวน 150 คน 
   2.2 ขนาดกลาง  จ านวน 150 คน 
   2.3 ขนาดใหญ ่  จ านวน 20 คน 
         รวม จ านวน  320 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ ตำแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวก ับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ
ลิเคร์ท (Likert) มี 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ว ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้   
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) ร้อยล่ะ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยใช้ค่า t-test (Independent samples) 
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  4. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวน
ทางเดียว โดยใช้ค่า F-test (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
  5. วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยวิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ร้อยล่ะ 
(Percentage) และการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ความคิดเห็น 

แปลผล อันดับที่ 
X  S.D. 

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 3.84 0.69 มาก 3 
2. ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 3.61 0.80 มาก 5 
3. ด้านการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ 3.87 0.72 มาก 1 
4. ด้านการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 3.76 0.78 มาก 4 
5. ด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 3.87 0.59 มาก 2 

ภาพรวม 3.79 0.72 มาก  

 
จากตารางที่ 1 แสดงว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D.= 0.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( X = 3.87, S.D.= 
0.58) รองลงมา ด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล    (X = 3.87, S.D.= 0.59) และด้านการมีวิสัยทัศน์ ( X = 3.84, 
S.D.= 0.69) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ( X = 3.61, S.D.= 
0.80) ตามล าดับ 
 2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 
 3. ผลวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผลวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อภิปรายผลการศึกษาประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ผลวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รองลงมา ด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล และด้าน
การมีวิสัยทัศน์ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล แสดงว่าด้านด้านการ
มีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  และผู้บริหาร
สถานศึกษาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับครูและบุคลากร ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา ด้านการปฏิบัติที่ เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความเป็นผู้น าในยุค
ดิจิทัล และด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามระเบียบ 
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร ทองคลี่ (2554) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้น า การศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กิตติวรรณ แสนโท (2556) วิจัย
เรื่อง ภาวะผู้น า ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่าระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ ธรา
ภรณ์ กลิ่นทอง (2557) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอแก่งหางแมวสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยรวมและรายด้านระดับมาก 

 2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล และผลวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธราภรณ์ กลิ่นทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอ แก่งหางแมวสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น า ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ในอ าเภอแก่งหางแมวสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ศักดี (2557) วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น า ทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางมี
ภาวะผู้น า ทางวิชาการสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ ยังไม่สอดคล้องจักรกฤษณ์ วงศ์ชาลี (2551) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผลการวิจัยพบว่า 
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โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมากผลการเปรียบเทียบพบว่าไม่แตกต่างกัน 3) ผลการศึกษาภาวะผู้น า ทางวิชาการของ
ผู้บริหารการศึกษาตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ด้านด้านการมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ 
  1.2 ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
แบบโลกดิจิทัลในสถานศึกษา 
  1.3 ด้านการปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนดิจิทัล
ในสถานศึกษา 
  1.4 ด้านการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีระบบบริหารจัดการคุณภาพใน
สถานศึกษา 
  1.5 ด้านการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบในวัฒนธรรมของสังคม
ดิจิทัล 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรในเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ 
  2.2 ควรท าการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ที่ประสบความส าเร็จ ในด้านวิชาการ 
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