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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้นำทางวิขาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนก ตามเพศ และวุฒิการศึกษา 2) แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใน 5 ด้าน คือ วิสัยทัศน์

ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน การส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ การมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ การแสวงหาความรู้

ใหม่เพ่ือปรับใช้ตลอดเวลา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

จำนวน 55 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน  

5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากจำแนกตามเพศ พบว่า ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

และเม่ือจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางในการพัฒนาผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ผู้บริหาร

จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานให้เป็นระบบ ควรส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนมากย่ิงข้ึน และต้องพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ผู้บริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study 1) examine the instructional 

leadership of administrators in Dongkhuiwittayakom school as classified by gender and 

educational qualification and 2) the proposed approaches to development of the 

instructional leadership of administrators in Dongkhuivittayakom school under the 

Secondary Educational Service Area Office 40 in 5 aspects including demonstrating vision 

of educational management, leadership in utilizing innovations for teaching and learning, 

promoting implementation of information technology for developing academic work, 

being competent of developing academic work and constantly searching for knowledge 

for application to educational management. The population studied were 55 teachers of 

Dongkhuiwittayakom school in academic year 2019. The Research instrument are 

collecting the data was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for 

analyzing the data were percentage, mean and standard deviation. 

The research results revealed that: 1) the instructional leadership of administrators 

of Dongkhuiwittayakom School in Phetchaboon Province was at high level in whole and in 

part. As classified by gender, it was found that male and female teachers expressed that the 

instructional leadership of administrators of Dongkhuiwittayakom School in Phetchaboon 

Province was at high level. Furthermore, it was found that, as classified by educational 

qualification, the teachers earning bachelor's degree and the teachers whose education 

levels were higher than undergraduate level thought that the instructional leadership of 

administrators of Dongkhuriwittayakom School was also at high level in whole and in part 

and 2) the approaches to development of the instructional leadership of administrators of 

Dongkhuiwittayakom School were that school administrators should have definite vision of 

educational management, encouraging teachers to utilize various instructional innovations, 

organizing systematic database, supporting organization of more learning network in the 

community and continuously performing self-development in order to keep abreast of 

current situations. 
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บทนำ 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การจัดการ

ศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นคนเก่งคนดีและคนท่ีมี
ความรู้ทักษะและเจตคติเพ่ือการพ่ึงตนเองรู้จักและเข้าใจตนเองมีพลังในการคิดตัดสินใจและการปรับตัวท้ัง 

ด้านการเรียน การดำเนินชีวิต การเลือกอาชีพด้วยความรอบคอบ ชาญฉลาดสมเหตุสมผล รักการทำงานเอา

งานเป็นชีวิตและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่อย่างมีแบบแผน มีหลักเกณฑ์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตลอดจนมีนิสัยใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมให้ทันสมัยเสมอจึงจะมีวิธีท่ีสงบสุข
ท่ามกลางปัญหาอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

การเมืองและเทคโนโลยี (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 1) 

ประเทศท่ีประสบผลสำเร็จในการพัฒนาทุกประเทศได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชน หากสามารถใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพเต็ม

สมบูรณ์ตามอัตภาพของแต่ละบุคคลแล้วการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศก็สามารถทำได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรบุคคลท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมโลกในอนาคตท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

และเป็นสังคมแห่งปัญญา ดังน้ันประเทศท่ีมีความสามารถในการปรับเปล่ียนเรียนรู้ได้ดีมีทรัพยากรบุคคลท่ี
ทรงปัญญาและมีความดีก็จะสามารถไปยืนอยู่ในตำแหน่งประเทศ ช้ันแนวหน้าได้อย่างม่ันคงและสง่างามใน

ขณะเดียวกันประเทศท่ีมีทรัพยากรบุคลท่ีด้อยประสิทธิภาพ ด้อยสติปัญญาย่อมตกเป็นประเทศผู้ตาม 

และย่อมได้รับผลกระทบในทางลบโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2543) ดังน้ันระบบการศึกษาจึงมี

ความสำคัญมากเพระเป็นกระบวนการอบรมบ่มเพาะ (Socialization) (ภิรมยา อินทรกำแหง, 2544: 28)

ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลอยู่ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์กว่า

หลาย ๆ ประเทศในโลก แต่ยังไม่สามารถใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 2) อนาคตของประเทศไทยข้ึนอยู่กับเยาวชนในวันน้ีเพราะในโลกยุคใหม่  
การแข่งขันข้ึนอยู่กับความรู้และความสามารถของคนในชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน 

(Knowledge based Economy) ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพของเยาวชนให้สมารถคิดเป็น ทำเป็นมีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงามและรัก

การแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง (รุ่ง แก้วแดง, 2543) 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักท่ีสำคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นำวิชาชีพท่ีจะต้องมี

สมรรถนะความรู้ ความสามารถละคุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึงจะนำไปสู่การ

จัดการและการบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับผลการจัดการศึกษาและปัญหาการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาในด้านต่าง ๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกแผนการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการกำหนดไว้

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานท่ีเก่ียวข้อง แนวภารกิจของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

แนวทางบริหารและจัดการศึกษา ความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษาและแนวทางการปฏิรูป
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การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาในด้าน 

ต่าง ๆ ต้องมีภาวะผู้นำท่ีเอ้ือต่อการบริหารและจัดการศึกษา โดยเฉพาะภาวะผู้นำทางวิชาการและถาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงจึงสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามท่ีต้ังเป้าหมาย (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 7-8) 

ผู้บริหารโรงเรียนนับว่ามีความสำคัญต่อการบริหารการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาก ท้ังน้ี

ในจำนวนภารกิจหลักของบริหารโรงเรียนท้ัง 6 งาน ซ่ึงได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร 

งานธุรการและการเงิน งานอาคารและสถานท่ี รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนน้ันงาน

วิชาการเป็นอันดับแรกเพราะถือว่างานวิชาการเป็นงานหลัก โดยตรงเป็นงานท่ีเป็นไปเพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่างกับงานอีก 5 งาน ซ่ึงล้วนแต่เป็นงาน สนับสนุนเพ่ือจะช่วยให้การบริหารงาน

วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท้ังส้ิน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการ

เป็นอันดับหน่ึง (รุ่ง แก้วแดง, 2543: 78) 

จากความสำคัญของภาวะผู้นำทางวิชาการดังกล่าวข้างตันโรงเรียนดงขุยวิทยาคม พบปัญหาด้าน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีไม่ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีต้ังไว้ ดังน้ันเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียนให้ครบทุกด้าน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้บริหารมีส่วน

สำคัญต่อการพัฒนาปัญหาดังกล่าว ดังน้ันผู้ค้นคว้าจึงได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เพ่ือนำข้อคันพบไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับผู้บริหารได้พัฒนาตนเองในการเป็น

ผู้นำทางวิชาการและปรับปรุง วางแผน การพัฒนา อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียน

ในท่ีสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 จำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 
2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 

แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 

1.วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา 

2.ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
เพ่ือการเรียนการสอน 

3. การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ 

4. การมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ 
5. การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชการของผู้บริหารโรงเรียน

ดงขุยวิทยาคมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามขอบข่ายงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546: 3) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 
1) วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา 

2) ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

3) การส่งเสริมกานำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ 
4) การมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ 

5) การแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือปรับใช้ตลอดเวลา 

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 55 คน 

3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ความคิดของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นเพศ  

วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใน 5 ด้าน ดังน้ี 1) วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา จำนวน 

6 ข้อ 2) ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 6 ข้อ 3) การส่งเสริมการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ จำนวน 6 ข้อ 4) การมีศักยภาพในการพัฒนางาน

วิชาการ จำนวน 6 ข้อ 5) การแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือปรับใช้ตลอดเวลา จำนวน 6 ข้อ รวมเป็น 30 ข้อ 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Liket, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2549: 

23-24) ดังน้ี 

5  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  มากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  มาก 

3  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  ปานกลาง 

2  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  น้อย 

1  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  น้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 ปรากฏผลดังน้ี 
ตอนท่ี 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของครูโดยนำเสนอในรูปแบบของจำนวนและร้อยละ

จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ครูท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคันคว้าคร้ังน้ีมีท้ังส้ิน จำนวน 55 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นครูชายคิดเป็นร้อยละ 27 27 ส่วนครูหญิง คิดร้อยละ 72.73 มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมและจำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมและรายด้านพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีภาวะผู้นำทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ

ด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการ และตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามเพศ พบว่า ครูชายมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ

ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านภาวะผู้นำใน

การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
พัฒนาวิชาการตามลำดับ ส่วนด้านการมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารมีภาวะผู้นำ

ทางวิชาการ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาครูเพศหญิงปรากฏว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของผู้บริหารมีภาวะผู้นำทาง

วิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการ (µ= 3.94) 

ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ 
พัฒนาวิชาการตามลำดับ ส่วนด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการอยู่ใน

ระดับน้อย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัด

การศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียน

การสอน ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการมีศักยภาพภายในการพัฒนางาน

วิชาการ ตามลำดับด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี ด้นสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการอยู่ในระดับน้อย
ท่ีสุด ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของผู้บริหารมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองสงมาคือ ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการมีศักยภาพ
ภายในการพัฒนา งานวิชาการ ตามลำดับ ด้านภาวะผู้น้ำในการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ

สอน และ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคมสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

1. วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและมีกลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มากย่ิงข้ึน 
2. ภาวะผู้นำในการส่งเสริการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย มีการวางแผนการพัฒนาการใช้ส่ือการสอน โดยจูงใจให้สถานประกอบการ องค์กร 

ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ให้มากย่ิงข้ึน 
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3. การส่งเสริมการเทคโนโลยีสารสาเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการ

เป้าหมายหรือจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างสอดคล้องและชัดเจน การจัดข้อมูลด้านการ
ประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาท่ีชัดเจน การจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลการ

ดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องชุมชนและสาธารณชนอย่างกว้างขวางด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และการนำ

ข้อมูล ผลการดำเนินงานมาประกอบการตัดสินใจหรือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารควรกระตุ้นในครูท่ี

เก่ียวข้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและจัดทำข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการ เป้าหมายหรือจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องและ

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

4. การมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการสนับสนุนให้ครูรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับ

ผู้เรียนเพ่ือนำไปปรับปรุงการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ข้าราชการครูมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะ

ผู้นำทางวิชาการและมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการอยู่ในระดับมาก ซ่ึงบริหารควรมีการส่งเสริม

ให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนมากย่ิงข้ึน 
5. การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน เป็นผู้ท่ีแสวงหา

ความรู้อยู่เสมอ เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะต้องทันเหตุการณ์ ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาคันคว้า เร่ืองภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีประเด็นสำคัญท่ีจะนำไปอภิปรายผล ดังต่อไปน้ี 

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ท้ัง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก  
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการ

พัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน เป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้อยู่เสมอและ มีภาวะผู้นำตามแนวคิด

เก่ียวกับภาวะผู้นำของ William J. Reddin และเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะต้องทันเหตุการณ์ 

ยุคสมัยโลกาภิวัตน์ และยุดสหัสวรรษท่ี 3 (The 3rd Millennium) ตามท่ี ปราชญา กล้าผจญ กล่าวไว้ว่า 
นักบริหารการศึกษามืออาชีพ จำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินงานคือ มีวิสัยทัศน์ไกล ใฝ่ชมชน และสนใจ

วิชาการ จึงทำให้พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องผลการวิจัยของกับลักษณ์อนงค์ เพชรสังหาร 
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(2547: 4) ท่ีศึกษาความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกพากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบว่า ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกพากาฬสินธ์ุ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 3 อันดับแรกคือ ด้าน
ศักยภาพการพ่ึงตนเองในการพัฒนาวิชาการ ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง 

และด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ

ประกันคุณภาพการศึกพาให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเดิม 
พ.ศ. 2545 และสอดคล้องกับวินิจ เกตุขำ (มปป: 4) ซ่ึงกล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการ

บริหารงานโรงเรียน เพราะงานวิชาการครอบคลุมด้านการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูทุกเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับจันทรานี สงวนนาม (2545: 30-45) ท่ีกล่าวว่า
ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำทาวิชาการเน่ืองจากถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ผู้บริหาร

สามารถเป็นท่ีพ่ึงและให้คำปรึกพาแก่ครูและนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารซ่ึงส่งผลต่อ

ความสำเร็งของสถานศึกษา 

2. ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทาวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

ซ่ึงสอดคล้องกับวัฒนะ ปาละพันธ์ุ (2546: 45) ท่ีได้ทำการวิจัยเร่ือง ความสามารถในการบริหารวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนศรีราชา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูในโรงเรียนศรีราชา  

เม่ือจำแนกตามเพศ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการการของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
หากพิจารณาเป็นรายต้น พบว่า ด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางาน

วิชาการ ระหว่างเพศขายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกัน โดยท่ีเพศชายมีความเห็นว่าภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน การจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการเป้าหมายหรือจุดเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างสอดคล้องและชัดเจน การจัดข้อมูลด้านการประเมินผลเพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุง/พัฒนาท่ีขัดเจน การจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องชุมขน

และสาธารณชนอย่างกว้างขวางด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และการนำข้อมูล ผลการดำเนินงานมา

ประกอบการตัดสินใจหรือพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองมากกว่าเพศหญิง เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
เพศชายมีความคล่องตัวในการทำงาน มีความม่ันในตนเองสูง มีความเส่ียงและความคิดสร้างสรรค์ในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับอรุณ รักธรรม (2552) ได้ศึกษาหลัก 

มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร กล่าวว่า จากการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า ผลผลิตของการทำงานของ

เพศขายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน จึงทำให้ในระยะหลังมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานใน
หน้าท่ีต่าง ๆ มากข้ึนกว่าในอดีต ท่ีเคยจำกัดไว้เฉพาะเพศชาย แต่สำหรับบางหน้าท่ีอาจมีความเหมาะสมกับ

คนทำงานบางเพศเท่าน้ัน เช่น งานการพยาบาลมีความเหมาะสมกับเพศหญิง ซ่ึงมีความอ่อนโยนในการดูแล
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ผู้ป่วย โดยเฉพาะท่ีเป็นสตรีและเด็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มขาดงานหรือออกจาก

งานจากสูงกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงต้องมีบทบาทในการดูแลครอบครัวและบุตร 

3. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนการสอนและด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการ ของครูท่ีมีวุฒิ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับบุษราภรณ์ ช่ืนชม (2550: 41) ได้ทำการ
วิจัยเร่ืองภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 

พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรายด้านจำแนกตามวุฒิการศึกษา

อยู่ในระดับสูง หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียน
การสอน ในเร่ืองการให้สถานประกอบการ องค์กร ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

และการสนับสนุนให้ครูรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียนเพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทาง

วิชาการ อยู่ในระดับมาก แต่ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะ
ผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง และการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการท้ัง

ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ อยู่ในระดับมากและครู

ท่ีมีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี มีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง  

ซ่ึงสอดคล้องกับนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง (2545) ได้ศึกษาพฤติกรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบระดับ

พฤติกรรมความเป็นผู้นำ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ปรากฏว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิ

การศึกษาต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1.1 ผู้บ ริหารโรงเรียนควรแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ี ชัดเจนและมีกลยุทธ์ 
ในการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มากย่ิงข้ึน 

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงภาวะผู้นำทางวิชาการในด้นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือ

การเรียนการสอน โดยจูงใจให้สถานประกอบการ องค์กร ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ให้มากย่ิงข้ึน 
1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงภาวะผู้นำทางวิชาการในด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ โดยกระตุ้นในครูท่ีเก่ียวข้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
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การปฏิรูป การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการ เป้าหมายหรือ

จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการมีศักยภาพในการพัฒนาวิชาการ
โดยเน้นการส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนย่ิงข้ึน 

1.5 การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ทัน

ต่อเหตุการณ์ 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้นคว้าในคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมการใช้

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน 

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีทำให้ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการใช้พัฒนางานวิชาการต่ำ 

2.3 ควรมีการศึกษาความต้องการของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร

โรงเรียน 

2.4 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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