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ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

21st CENTURY ACADEMIC LEADERSHIP  

OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF  

NAKHON RATCHASIMA PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 6 

 

รัตติกาล บำรุงกลาง0

1  ชุติมา พรหมผุย2  วิรลัพัชร วงศวัฒนเกษม3 

 

บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 2) เปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทาง

วิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของ ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ท่ีมีตำแหนง ขนาดโรงเรียนและการเขารวมโครงการ แตกตางกัน 3) ศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

เกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ ท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำนวน 181 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีและมอรแกน จำนวน 

327 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา คุณภาพเคร่ืองมือมีคาดัชนีความ

สอดคลองระหวาง 0.60-1.00 และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.796 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที เม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบรายคูโดย

ใชวิธีของเชฟเฟ  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 6 พบวา การใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการ
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วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามตำแหนง ขนาดโรงเรียน และการเขารวมโครงการของโรงเรียน ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน 3) ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ ท่ี 21 ของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริม

การพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะท่ีจำเปน ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ 

เทคโนโลยี ทักษะ ชีวิตและอาชีพและทักษะดานอ่ืน ๆ เปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบกิจกรรม 

ทางวิชาการใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ, ศตวรรษท่ี 21 

 

Abstract 

            The research purposes were: (1) to study the academic leadership in the 2 1 st century of 

school administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area 

Office 6; (2) to compare the academic leadership in the 21st century of school administrators under 

the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 , classified by the 

position, school size, and project participation; and (3) to study the suggestions and guidelines for 

the development of academic leadership in the 2 1 st century of school administrators under the 

jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6. 

                The population was the administrators and teachers of 181 schools under the 

jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 ; the sample group was 

the 327 personnel, determined by the Krejcie & Morgan table.  The research instrument was the 5-

level estimate rating scale questionnaire with Index of Item Objective Congruence between 0.60-

1.00, and totally reliability 0.796. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard 

deviation, t-test, and one-way Analysis of Variance.  

             The research findings were: (1) the academic leadership in the 2 1 st century of school 

administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 

found the overall was at high level; the each aspect consideration found all aspects were at high 

level, the highest mean was the aspect of implementing the curriculum to achieve integration, 

followed by the aspect of building learning networks, the aspect of utilizing technology to promote 

curriculum use, the aspect of developing a curriculum that integrated social and life skills, and the 

aspect of performance-based learning, respectively; ( 2 )  the comparative results of academic 

leadership in the 2 1 st century of school administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima 
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Primary Educational Service Area Office 6 , classified by the position, school size, and project 

participation of school found the overall and each aspect did not different; and (3) the suggestions 

and guidelines for the development of academic leadership in the 2 1 st century of school 

administrators under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 

were the school administrators must promote the development of learners in the skills necessary 

for the 21st century, including learning and innovation skills, media, information, technology, life and 

career skills, and other skills, provide opportunities for teachers and educational personnel to 

design the academic activities in line with 21st century learning skills; 

Keywords: Academic leadership, 21st Century, School administrators 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเปนการเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียน

กับนักเรียนดวยกัน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูชวยในการเรียนการสอน ดังนั้น ทักษะดาน ICT จึงมีความสำคัญ

มากสำหรับครูท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือใน การบริหารจัดการใหสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของ

นักเรียนในยุคดิจิทัล รวมถึงประโยชน จากเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักเรียน เชน 

ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ DLIT และ DLTV 

ทำใหครูไมตองท้ิงชั้นเรียนเพ่ือเขาระบบการอบรม ซ่ึงเปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดอยางท่ัวถึง โดยการ

ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะตองอาศัยความรวมมือพลังจาก บุคคลทุกฝาย จำเปนตองสรางวัฒนธรรม

การพัฒนาใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาและจุดเนนท่ีควร พัฒนาใหอยูท่ีคุณภาพของผูเรียนเปนสำคัญ โดยผูบริหารครูและ

บุคลากรทางการศึกษาถือเปนกลไก หลักสำคัญในการสนับสนุนสงเสริมและเปนผูนำในการดำเนินงาน (การุณ สกุล

ประดิษฐ, 2559) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคกร ท่ีจะ

นำนโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติ ซ่ึงแนวนโยบายนี้จะสำเร็จเปนรูปธรรมไดตองอาศัยทักษะ ภาวะผูนำแหงศตวรรษท่ี 

21 ในการนำพาสถานศึกษาของตนใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายนั้น 

 จากการศึกษาวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพ่ือศึกษาภาพการจัดการศึกษาไทยในอนาคต 

10-20 ป พบบทสรุปท่ีนาสนใจวา สังคมโลกในอนาคตจะสงผลตอ สังคมไทยเปน 3 ลักษณะ คือ สังคมแขงขันท่ีใช

ความรูเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาและแขงขัน เปนสังคมในยุคเศรษฐกิจฐานความรู สังคมมนุษยชน ซ่ึงจะไดรับ

ความสำคัญมากข้ึนในสังคมไทย จากการบังคับใชกฎหมายท่ีมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนและสังคมพอเพียง จากสภาวะ

การแขงขัน และวิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีจะตอเนื่องในอนาคต ทำใหสังคมไทยตองหันไปใหความสำคัญ ของหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2555 : 15-18) 

 ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดนแมวาจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติ เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการศึกษาแหงศตวรรษท่ี 21 จะมีมาแลวต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา

ระดับมัธยม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังมีการประชุมทางวิชาการ บทความขอเขียน
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เกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูงซ่ึงกำลังกลายเปนแนวโนมสำคัญของโลก 

แตการเคลื่อนไหวในเร่ืองดังกลาวขาดความตอเนื่องอยางจริงจังของทุกฝาย การไมมีเจาภาพองคกร ท่ีเปนหลักในการ

ประสานงานและดำเนินการในเร่ืองนี้อยางจริงจัง ถือเปนความทาทายอยางย่ิง สำหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไร

พรมแดน การอยูนิ่งเฉย การทำแบบเดิมๆ ตามท่ีเคยชิน การรอรับนโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะท่ีการเมือง

การปกครองไมมีเสถียรภาพลวนสรางความเสียหายตอการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศ สงผลใหประเทศชาติขาด

ศักยภาพในการแขงขัน และเสียผลประโยชน การเร่ิมตนในวันนี้อาจชาไปนิดแตยังไมสายเกินไปท่ีจะลงมือทำ โดย

ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมีอำนาจขององคกรจะตองตัดสินใจดำเนินการใหแผน ยุทธศาสตรและภารกิจ

ของสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ มีการสรางคุณภาพสำหรับอนาคตบน พ้ืนฐานของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และ

ติดตามกำกับดูแลใหมีการดำเนินงานอยางจริงจัง (รสสุคนธ มกรมณี, 2555 : 38-40) การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำทาง

วิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงเปนเร่ืองสำคัญท่ีผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 จะตองให

ความสำคัญ ท้ังนี้ผูบริหารโรงเรียนเปนอาชีพหนึ่งท่ีตองมีภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีอยู 5 ดาน ดังนี้ 

1) การปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) การพัฒนาหลักสูตร ท่ีบูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต 3) การ

นำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ 4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริมการใชหลักสูตร 5) การสรางเครือขายการ

เรียนรู ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ท่ีมีตำแหนง ขนาดโรงเรียนและการเขารวมโครงการ แตกตางกัน 

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ ท่ี 21 ของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  จำนวน 181 โรงเรียน มีผูบริหารโรงเรียนและครู จำนวน 2,141 คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไดจาก การสุมอยางงาย (Simple Random sampling) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซ่ึงมีโรงเรียนท้ังหมด 181 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง ตามตาราง

การกำหนดขนาดจำนวนกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมขนาดกลุมตัวอยาง 

จำนวน 327 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บและรวบรวมขอมูลท่ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทาง วิชาการ ใน

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ท่ีผูวิจัยสราง

ขึ้นแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไดแก ตำแหนง ขนาดโรงเรียน และการเขารวมโครงการของโรงเรียน 

  ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แบงเปน 5 ดาน ไดแก 

   1) การปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

   2) การพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการทักษะสังคมและ ทักษะชีวิต  

   3) การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ  

   4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริม การใชหลักสูตร  

   5) การสรางเครือขายการเรียนรู 

  ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำทาง วิชาการใน

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

    ท้ังนี้ ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑในการวิเคราะหโดยมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยนำ

คาเฉลี่ยของแบบสอบถามทีละขอไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 

69-71)  

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  3.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดงานวิจัยและหลักการเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทำใหคนพบกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีประกอบ ไปดวย ตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผูนำทาง

วิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานคราช

สีมา เขต 6 จำนวน 5 ดาน คือ 1) การปฏิบัติงานท่ีมุง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) การพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการ

ทักษะสังคมและทักษะชีวิต 3) การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ 4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริมการใช 

หลักสูตร 5) การสรางเครือขายการเรียนรู 

  3.2 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของชวยใหผูวิจัยสามารถ นิยามตัวแปร

เร่ืองภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 ท้ัง 5 ดาน 1) การปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน 2) การพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการ
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ทักษะสังคมและทักษะชีวิต 3) การนำหลักสูตร ไปใชใหเกิดการบูรณาการ 4) การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริมการใช

หลักสูตร 5) การสราง เครือขายการเรียนรู 

  3.3 จัดทำรางแบบสอบถามจากประเด็นและสาระสำคัญตามนิยามปฏิบัติการตัวแปรท่ี ไดจากกรอบ

แนวคิดของการวิจัย 

  3.4 นำรางแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปขอคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษารับคำแนะนำมา ปรับปรุง

แกไขแลวนำกลับไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองอีกครั้ง 

  3.5 นำรางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) เชิงโครงสราง (Construct Validity) รวมท้ังดานการใชภาษาและอ่ืน ๆ ของขอคำถามแตละขอท่ี

เห็นสมควรใหแกไขปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความสมบูรณของแตละขอคำถาม แลวนำขอคำถามมาหาคาดัชนีความ

สอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00 (Index of Item Objective: IOC)  

  3.6 ปรับปรุงขอคำถามบางขอตามขอสังเกตและคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญภายใต การดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษาแลวนำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจอีกครั้ง 

  3.7 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารโรงเรียนและครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จำนวน 30 ชุด แลวนำมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน 

(Reliability) โดยใชวิธีการวิเคราะหความถูกตองของขอ คำถามรายขอกับผลรวมท้ังหมด (Corrected Item Total 

Correlation) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.796 

  3.8 นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนำไปใชเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการทำวิจัยตอไป  

 4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดำเนินการเก็บและรวบรวมขอมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัย

นครราชสีมา ถึงผูอำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เพ่ือขอ

ความรวมมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล 

  4.2 นำสงแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล ถึงผูอำนวยการโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยางพรอมนัดหมายวันเวลาในการ

เก็บแบบสอบถามคืน  

  4.3 นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพ่ือดำเนินการ วิเคราะหขอมูลใน

ลำดับตอไป  

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

  1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูบริหารโรงเรียนและครู วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage)  

  2) ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

  3) การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามตัวแปรพ้ืนฐานใช t-test 

(Independent) 

  5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การทดสอบ t-test (Independent) และ ANOVA เม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffe) 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ปรากฏผลตามรายละเอียด                      

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  (n = 327) 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา การใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียนโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ในภาพรวมอยูในระดับ มาก (  = 3.95, S.D. = 0.65) 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการใชภาวะผูนำอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก การ

นำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ (  = 4.17, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ การสรางเครือขายการเรียนรู (  = 

4.09, S.D. = 0.63) การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริมการใชหลักสูตร (  = 4.07, S.D. = 0.66) การพัฒนาหลักสูตรท่ี

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับความเห็น 

 S.D. แปลผล ลำดับที่ 

1. การปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.64 0.68 มาก 5 

2. การพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต 3.80 0.63 มาก 4 

3. การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ 4.17 0.65 มาก 1 

4. การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริมการใชหลักสูตร 4.07 0.66 มาก 3 

5. การสรางเครือขายการเรียนรู 4.09 0.63 มาก 2 

รวม 3.95 0.65 มาก  



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

291 

บูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต (  = 3.80, S.D. = 0.63) และการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (  = 

3.64, S.D. = 0.68) 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามตำแหนง (n = 327) 

การใชภาวะผูนำทางวิชาการ

ในศตวรรษที่ 21  

ของผูบริหารโรงเรียน 

ครู ผูบริหาร 

F Sig. 
 S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย 

1. ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี มุ ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.64 0.26 มาก 3.66 0.27 มาก 0.87 0.35 

2 . ก าร พัฒ นาหลั กสู ต ร ท่ี

บูรณาการทักษะสังคมและ

ทักษะชีวิต 

3.79 0.29 มาก 3.81 0.28 มาก 0.19 0.67 

3. การนำหลักสูตรไปใชให

เกิดการบูรณาการ 
4.16 0.34 มาก 4.18 0.38 มาก 1.25 0.26 

4. การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือ

สงเสริมการใชหลักสูตร 
4.06 0.31 มาก 4.08 0.32 มาก 0.49 0.48 

5. การสรางเค รือข ายการ

เรียนรู 
4.09 0.30 มาก 4.10 0.33 มาก 1.60 0.21 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.30 มาก 3.97 0.31 มาก   

         

  

 จากตารางท่ี 2  พบวา ผลการเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามตำแหนง มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21  โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษ

ท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตาม ขนาด

โรงเรียน (n = 327) 

การใชภาวะผูนำทางวิชาการใน

ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การปฏิบั ติ งาน ท่ี มุ งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระหวางกลุม 0.094 2 0.047 0.684 0.505 

 ภายในกลุม 22.24 324 0.069   

 รวม 22.334 326    

2. การพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการ

ทักษะสังคมและทักษะชีวิต ระหวางกลุม 0.297 2 0.149 1.887 0.153 

 ภายในกลุม 25.538 324 0.079   

 รวม 25.836 326    

3. การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูร

ณาการ ระหวางกลุม 0.158 2 0.079 0.63 0.533 

 ภายในกลุม 40.752 324 0.126   

 รวม 40.91 326    

4. การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริม

การใชหลักสูตร ระหวางกลุม 0.016 2 0.008 0.081 0.922 

 ภายในกลุม 31.822 324 0.098   

 รวม 31.838 326    

5. การสรางเครือขายการเรียนรู ระหวางกลุม 0.181 2 0.091 0.938 0.393 

 ภายในกลุม 31.282 324 0.097   

 รวม 31.463 326    

       

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการใชภาวะผูนำทาง

วิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบวาในภาพรวมผูบริหารโรงเรียนและครูมีการรับรู ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  จำแนก ตามการเขารวมโครงการของ

โรงเรียน  (n = 327) 

การใชภาวะผูนำทาง

วิชาการในศตวรรษที่ 

21 ของผูบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนทั่วไป 

F Sig. 
 S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย 

1. ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี มุ ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.66 0.27 มาก 3.63 0.26 มาก 0.67 0.41 

2. การพัฒนาหลักสูตรท่ี

บูรณาการทักษะสังคมและ

ทักษะชีวิต 

3.81 0.28 มาก 3.79 0.28 มาก 0.10 0.75 

3. การนำหลักสูตรไปใชให

เกิดการบูรณาการ 
4.18 0.38 มาก 4.16 0.34 มาก 1.27 0.26 

4. การนำเทคโนโลยีไปใช

เพ่ือสงเสริมการใชหลักสูตร 
4.08 0.32 มาก 4.07 0.31 มาก 0.39 0.53 

5. การสรางเครือขายการ

เรียนรู 
4.10 0.33 มาก 4.09 0.30 มาก 1.73 0.19 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.31 มาก 3.95 0.30 มาก   

         

 

 จากตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามการเขารวมโครงการ

ของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมผูบริหารโรงเรียนและครูมีการรับรู ไมแตกตางกัน  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ท้ัง 5 ดาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปน 

รายดานพบวา มีการใชภาวะผูนำอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ การนำหลักสูตรไปใชใหเกิด

การบูรณาการ และรองลงมา คือ การสรางเครือขายการเรียนรู การนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริมการใชหลักสูตร การ

พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต และ การปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามลำดับ 
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 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตาม ตำแหนง ขนาดโรงเรียน และการเขา

รวมโครงการของโรงเรียน ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 

21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูตอบแบบสอบถามคือ 

ผูบริหารและครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง เปนผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด

เกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6  คือ ผูบริหารโรงเรียนตองปรับเปลี่ยน กระบวนการและวิธีคิดในการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการ 

เปนผูนำในการนำนโยบายลงสูการปฏิบัติ โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมทางวิชาการให

สอดคลองทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จากการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน 

พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การนำหลักสูตรไปใชใหเกิดการบูรณาการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด จากขอคนพบ

นี้แสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนและครูมีการยอมรับ กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนตามความ

สนใจ ความสามารถและความ ตองการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน 

ท้ังนี้เพ่ือให ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน ท้ังทางดานสติปญญา (Cognitive) ทักษะ (Skil) 

และจิตใจ (Affective) สามารถนำความรูและทักษะท่ีไดไปแกไขปญหาดวยตนเองและ สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนไดจริงในชีวิตประจำวัน (วารุณี คงม่ันกลาง, 2555) รองลงมานั้น คือดานการสรางเครือขายการเรียนรูของ

ผูบริหารโรงเรียนิการนำเทคโนโลยีไปใชเพ่ือสงเสริมการใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการทักษะสังคมและ

ทักษะชีวิต และการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามลำดับ จากผลการวิจัยนี้เปนไปตามแนวโครงสราง

สำหรับการเรียนรูท่ีคนสนใจเร่ืองเดียวกัน มารวมตัวกัน มีพันธะทางสังคมท่ียึดเหนี่ยวสมาชิกไวรวมกัน (Snowden, 

2005) เปนผลผลติ หรือตัวกลาง เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการติดตอสื่อสาร สรางปฏิสัมพันธในการทำกิจกรรมของบุคคลใน

องคการ 

 2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จากผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการใน

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน จำแนกตามตำแหนง ขนาดโรงเรียนและการเขารวมโครงการของโรงเรียนใน

ภาพรวม ไมแตกตางกัน จากขอคนพบนี้แสดงใหเห็นวา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการรับรูในภาพรวมและ

รายดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (วินัย ปอมดำ, 2558) ไดศึกษา ผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 3 : กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูนำ
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ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 : กรณีศึกษา 

ตำแหนงตางกันมีการรับรู โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

  

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูบริหารโรงเรียนมีการใชภาวะผูนำดานการปฏิบัติงานท่ีมุง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจใน

การบริหารจัดการหลักสูตรและการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู มีการวางแผนและสงเสริมครูและ

บุคลากร ใหเกิดความรูความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู และหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มีการจัด MOU 

ระหวางกลุมสาระการเรียนรู กับโรงเรียนในเรื่องการกำหนดคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

(2) จากการวิเคราะหขอเสนอแนะและแนวทางจากแบบสอบถาม พบวา ผูบริหาร โรงเรียนตองปรับเปลี่ยน

กระบวนการและวิธีคิดในการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการ เปนผูนำในการนโยบายลงสูการปฏิบัติ โดยมีการออกแบบ

การจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ใหสอดคลองทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

(3) จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนดี

ประจำตำบล มีการใชภาวะผูนำดานการนำเทคโนโลยีไปใช เพ่ือสงเสริมการใชหลักสูตรมากกวาผูบริหารโรงเรียนทุก

โรงเรียน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนนับวาเปนบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนใหครูมีความตระหนักถึงภาวะผูนำทางวิชาการ 

ควรมีการสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู มีการสนับสนุนดานงบประมาณและการพัฒนาครู ในทุกดานเพ่ือกาวสู

ศตวรรษท่ี 21 

(4) จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูบริหารโรงเรียนมีการใชภาวะผูนำดานการปฏิบัติงานท่ีมุง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ควรมีการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รวมกับผูเรียน เครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือเสนอแนวทางและเปดโอกาสใหทุกภาค 

สวนมีสวนในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ จุดมุงหมายของการจัด

การศึกษา ทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 (1) จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก ดังนั้นควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะ

ผูนำทางวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารใน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาดวย 

 (2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามการเขารวมโครงการ ของโรงเรียน พบวา ผูบริหาร

โรงเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนดีประจำตับล กับผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนท่ัวไปมีภาวะผูนำใน
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ภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาในเชิงลึกในเรื่องคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียน ท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 

 (3) ควรมีการนำประเด็นท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียนไปใช

ประโยชนสำหรับศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การใชภาวะผูนำทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ดานอ่ืน ๆ ตอไป 
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