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การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาและเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 1 จาแนกตามตาแหน่ ง
ขนาดโรงเรี ยนและการเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับโรงเรี ยนทัว่ ไป 2) ศึกษาข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู จานวน 278 คน
จาก 56 โรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน จาแนก
เป็ น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจานวน 97 คน และครู จานวน 181 คน
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธยมศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดย
ด้านการนาหลักสู ตรไปใช้ให้เกิดการบูรณาการมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือด้านการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ส่ วน
ด้านการปฏิ บตั ิงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุด ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จาแนกตามตาแหน่ งและขนาดโรงเรี ยน พบว่า ภาวะผูน้ า
ทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ส่ วนผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเมื่อจาแนกตามการเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมและไม่ได้เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั สาหรับข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการพัฒนา
ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาที่ ส าคัญ คื อ 1) ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นควร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดในการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการที่สอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 2) สร้าง
ความร่ วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรี ยน ท้องถิ่ น มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และองค์กรระหว่าง
ประเทศให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และ 3) ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนสร้ างนวัตกรรม สื่ อและวิจยั เพื่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นเลิศ
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Academic Leadership in the 21st Century of Secondary School Administrators
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ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) Study and compare the use of Academic Leadership
in the 21st century of secondary school administrators under the Office of Secondary Educational Service
Area 1 academic year 2001 classified by school size, location and project participation of the school 2)
Study the suggestions and development with regarding Academic Leadership in the 21st century of school
administrators. The sample are administrators and teachers of school under the Office of Secondary
Educational Service Area 1 287 person from 97 school administrators under the Office of Secondary
Educational Service Area 1 was from obtained by multi-step randomization classified as Leaderships 97
person and teachers 181 person.
The results of the research revealed The academic leadership in the 21st century of the secondary
school administrators under the Office of Secondary Educational Service Area 1, in overall and in each
aspect, were at a high level. By the aspects income of curriculum implementation to achieve integration
with the highest mean. Next on is the creation of learning networks. For performance nce of achievement
aim at has the lowest averag as at a very high level. The results of comparison of using academic leadership
of secondary school classified by school size, location revealed The academic leadership in the 21st century
of the secondary school administrators in overview the statistical significance was at the level of .01 is based
on the assumption. The result of comparison of academic leadership in the 21st century of secondary school
administrators Under the Office of Secondary Education Service Area 1, classified by participation in
International standard school found Secondary school participating and not participating in International
standard school project that it was not different that did not conform to the hypothesis. For suggestions and
method for developing Academic Leadership in the 21st Century of Secondary School Administrators that
important. 1) School administrators should adjust their thinking processes to develop academic leadership
in learning skills in the 21st century. 2) Create academic cooperation between local schools, universities,
and establishments international organizations to participate in educational management and 3) Encourage
schools to innovate media and research for excellent learning management.
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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่างครู กบั นักเรี ยนและ
นักเรี ยนกับนักเรี ยนด้วยกัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ช่วยในการเรี ยนการสอน ดังนั้น ทักษะด้าน
ICT จึ ง มี ค วามส าคัญ มากส าหรั บ ครู ที่ ต้อ งอาศัย เทคโนโลยีม าเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจัด การให้
สิ่ งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนในยุคดิ จิตอล รวมถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ให้กบั นักเรี ยน เช่น ระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบตั ิงานเป็ นฐานด้วยระบบ DLIT และ DLTV ทาให้ครู ไม่ตอ้ งทิ้งชั้นเรี ยนเพื่อเข้าระบบ
การอบรม ซึ่ งเป็ นผลดี ต่อการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนได้อย่างทัว่ ถึ ง โดยการขับเคลื่อนการยกระดับคุ ณภาพ
การศึกษาจะต้องอาศัยความร่ วมมือพลังจากบุคคลทุกฝ่ าย จาเป็ นต้องสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา และจุดเน้นที่ ควรพัฒนาให้อยู่ที่คุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ถือเป็ นกลไกหลักสาคัญในการสนับสนุนส่ งเสริ มและเป็ นผูน้ าในการดาเนิ นงาน (การุ ณ สกุล
ประดิษฐ์, 2559) โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ น
องค์กรที่จะนานโยบายดังกล่าวสู่ การปฏิ บตั ิ ซึ่ งแนวนโยบายนี้ จะสาเร็ จเป็ นรู ปธรรมได้ตอ้ งอาศัยทักษะภาวะผูน้ าแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ในการนาพาสถานศึกษาของตนให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบายนั้น
จากการศึกษาวิจยั ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อศึกษาภาพการจัดการศึกษาไทย ใน
อนาคต 10-20 ปี พบบทสรุ ปที่น่าสนใจว่า สังคมโลกในอนาคตจะส่ งผลต่อสังคมไทยเป็ น 3 ลักษณะ คือ
สังคมแข่งขันที่ใช้ความรู ้เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาและแข่งขันเป็ นสังคมในยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ สังคม
มนุษยชน ซึ่งจะได้รับความสาคัญมากขึ้นในสังคมไทยจากการบังคับใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
และสังคมพอเพียง จากสภาวะการแข่งขันและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะต่อเนื่องในอนาคต ทาให้สังคมไทย
ต้องหันไปให้ความสาคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี , 2555, น. 15-18)
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษายุคไร้ พรมแดนแม้ว่าจะมีการเคลื่ อนไหวระดับชาติเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการศึ กษาแห่ งศตวรรษที่ 21 จะมี มาแล้วตั้ง แต่ เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2553 ด้วยการจัดประชุ ม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยม โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุ มทางวิชาการ
บทความข้อเขี ยนเกี่ ยวกับทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากการขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสู งซึ่ งกาลัง
กลายเป็ นแนวโน้มสาคัญของโลก แต่การเคลื่อนไหวในเรื่ องดังกล่าวขาดความต่อเนื่ องอย่างจริ งจังของทุก
ฝ่ าย การไม่มีเจ้าภาพองค์กรที่เป็ นหลักในการประสานงานและดาเนิ นการในเรื่ องนี้ อย่างจริ งจังถือเป็ นความ
ท้าทายอย่างยิ่งสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน การอยูน่ ิ่ งเฉย การทาแบบเดิม ๆ ตามที่เคยชิน
การรอรั บนโยบายจากเบื้ องบนแต่ฝ่ายเดี ยว ขณะที่ การเมื องการปกครองไม่มีเสถี ยรภาพล้วนสร้ างความ
เสี ย หายต่ อการพัฒนาทุ นมนุ ษย์ข องประเทศ ส่ ง ผลให้ประเทศชาติ ข าดศักยภาพในการแข่ง ขันและเสี ย
ผลประโยชน์ การเริ่ มต้นในวันนี้ อาจช้าไปนิ ดแต่ยงั ไม่สายเกินไปที่จะลงมือทา โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุก
ระดับในฐานะ ผูม้ ีอานาจขององค์กรจะต้องตัดสิ นใจดาเนินการให้แผนยุทธศาสตร์ และภารกิจของสถานศึกษาที่
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ตนรับผิดชอบ มีการสร้างคุณภาพสาหรับอนาคตบนพื้นฐานของทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 และติดตามกากับดู แลให้มีการ
ดาเนินงานอย่างจริ งจัง (รสสุ คนธ์ มกรมณี , 2555, น. 38-40) การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ผบู ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความสาคัญ ทั้งนี้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นอาชีพหนึ่งที่ตอ้ งมีภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งมีอยู่ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การ
ปฏิ บตั ิงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 2) การพัฒนาหลักสู ตรที่บูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวิต 3)
การนาหลักสู ตรไปใช้ให้เกิดการบูรณาการ 4) การนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อส่ งเสริ ม การใช้หลักสู ตร 5) การสร้าง
เครื อข่ ายการเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุ น้ ี ผู ว้ ิ จ ัยจึ งได้ศึ กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อเป็ นข้อมูล ในการพัฒนาการศึ กษา
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2..1 เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
1.2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จาแนกตามตาแหน่ง ขนาดโรงเรี ยนและการเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
1.2..3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
1.3 สมมติฐานการวิจัย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 1 ที่ มี ข ้อมู ลพื้ นฐาน
ต่างกัน มีภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
1.4 ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) ด้วยการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ใช้
ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน 56 โรงเรี ยน ซึ่งได้มาโดยใช้วธิ ี การ
สุ่ มแบบหลายขั้นตอน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจานวน 97 คน และครู จานวน 181 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อคาถามแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ข้อคาถาม
เกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อคาถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นคาถาม ปลายปิ ดแบบ
มาตรประมาณค่าจานวน 29 ข้อ และข้อคาถามแบบปลายเปิ ดเพื่อให้ผูต้ อบให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
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ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้น มี ค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .98
การเก็บและรวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยตนเองและทางไปรษณี ย ์ ใน
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แบบสอบถามส่ งไปทั้งหมดจานวน 278 ฉบับ ได้รับ
กลับคืนมา จานวน 211 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนคิดเป็ นร้อยละ 76 จากนั้นจึงนาแบบสอบถาม ไปตรวจสอบ
ความสมบูรณ์แล้วนาไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t – test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง จึงทาการ
เปรี ยบเที ยบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ “Scheffe’s Method” สาหรั บการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพนั้นผูว้ ิจยั ได้
สร้ างแบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างจากนั้นจึ งนาไปสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู จานวน 21 คน จาก 3
โรงเรี ยน แล้วนาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ไปวิเคราะห์ ร่ วมกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ดโดยใช้เทคนิ ค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
1.5 สรุ ปผลการวิจัย
1.5.1 ผลการศึกษาข้ อมูลเชิ งปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้ อ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 - 4
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จาแนกเป็ นรายด้าน (n = 211)

1.
2.
3.
4.
5.

การใช้ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
การพัฒนาหลักสู ตรที่ บู รณาการทักษะสังคม และทักษะ
ชีวติ
การนาหลักสู ตรไปใช้ให้เกิดการบูรณาการ
การนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อส่ งเสริ มการใช้หลักสู ตร
การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ความหมาย อันดับ

3.89 0.57

มาก

5

3.92 0.58

มาก

4

3.98
3.93
3.96
3.94

มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
2

0.61
0.60
0.69
0.54

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.94 ) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 1 อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดและรองลงมา ได้แก่ การนาหลักสู ตรไปใช้ให้
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เกิดการบูรณาการ ( X = 3.98 ) การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ( X = 3.96 ) และการนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อส่ งเสริ มการ
ใช้หลักสู ตร ( X = 3.93 ) ตามลาดับ
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X

S.D.

ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน
(n = 50)

X

S.D.

ครู
(n = 161)
t

X

S.D.

ขนาดกลาง
(n = 52)

X

S.D.

ขนาดใหญ่
(n = 76)

ขนาดโรงเรี ยน

X

S.D.

ขนาดใหญ่
พิเศษ (n = 83)
F

โครงการ
โรงเรี ยนทัว่ ไป
โรงเรี ยน
(n=79)
มาตรฐาน สากล
(n=132)
S.D.
X
X S.D.

การเข้าร่ วมโครงการของโรงเรี ยน

1. การปฏิ บัติ งานที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์
4.13 0.55 3.84 0.56
-3.49 ** 3.83 0.74 3.72 0.58 4.06 0.46 12.00**
3.87 0.59 4.01 0.45
ทางการเรี ยน
2. การพัฒนาหลักสู ตรที่ บู รณาการ
4.24 0.57 3.85 0.56
-4.58 ** 3.78 0.67 3.86 0.64 4.02 0.49 3.41**
3.89 0.60 4.08 0.50
ทักษะสังคมและทักษะชีวติ
3. การน าหลักสู ตรไปใช้ ให้ เกิ ด
4.12 0.69 3.95 0.58
-1.69 *
3.60 0.75 4.01 0.60 4.05 0.53 8.48**
3.96 0.63 4.08 0.47
การบูรณาการ
4. การน าเทคโนโลยี ไปใช้ เพื่ อ
4.24 0.59 3.86 0.59
-4.20 ** 3.58 0.68 4.10 0.42 3.93 0.42 13.82**
3.90 0.64 4.05 0.41
ส่งเสริ มการ ใช้หลักสูตร
5. การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ 4.12 0.59 3.29 0.71
-2.10 *
3.56 0.70 3.88 0.75 4.14 0.57 11.84**
3.94 0.73 4.04 0.46
เฉลี่ยรวม
4.17 0.51 3.88 0.53
-3.63 ** 3.67 0.68 3.86 0.58 4.07 0.42 10.03**
3.91 0.63 4.05 0.45
หมาเหตุ ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เมื่อจาแนกตามตาแหน่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู พบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีการรับรู ้เกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตาม

ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในด้าน

ตาแหน่ง

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จาแนกตามตาแหน่ง ของผูใ้ ห้
ข้อมูลขนาดโรงเรี ยนและการเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (n = 211)

7

0.89
1.56

-1.59

-1.34

-2.36

-1.65

t
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สมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู ้เกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในด้านการปฏิบตั ิงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการทักษะสังคมและทักษะชีวติ และด้านการนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อส่งเสริ มการใช้หลักสูตรของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ส่ วนด้านการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีการรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการนาหลักสู ตรไปใช้ให้เกิดการบูรณาการมีการรับรู ้ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีการรับรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ที่ต้งั ไว้
สาหรับผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จาแนกตามการเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระหว่างโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
กับโรงเรี ยนทัว่ ไปหรื อโรงเรี ยนที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีการรับรู ้ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (n=211)
ข้ อเสนอแนะ
จานวน
1. การปฏิบัติงานทีม่ ่ ุงผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1. ผูบ้ ริ หารควรมีการพัฒนาการปฏิ บตั ิงาน ที่ มุ่ง 78
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนร่ วมกับผูเ้ รี ยน เครื อข่าย
ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอแนวทางและเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วน
มีส่วนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรี ยน
2. ผู ้บ ริ หารต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ 71
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ทักษะของผูเ้ รี ยน
ในศตวรรษที่ 21 และทฤษฏี แบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์
( Result Based Management RBM) ม า ใ ช้ เ พื่ อ
บริ หารโรงเรี ยน ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
3. ผูบ้ ริ หารควรมุ่ งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ อาชี พ
ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาครู ให้ครู มีเวลาเตรี ยมการ
จัดการเรี ยนรู ้

45

แนวทางในการพัฒนา

จานวน

1. เชิ ญ ผู ้เ รี ย น เครื อ ข่ า ยผู ้ป กครอง ชุ ม ชน
ท้อ งถิ่ น และผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งเข้า มาร่ ว ม
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เ รื่ อง การมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

63

2. ผูบ้ ริ หารศึกษาหาความรู ้การปฏิบตั ิงาน ที่
มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ส อดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ทักษะของ
ผูเ้ รี ย นในศตวรรษที่ 21 และทฤษฏี แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management RBM) มา
ใช้เพื่อบริ หารสถานศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
3. สร้างแรงบันดาลใจในการบริ หารโรงเรี ยน
รู ป แบบการบริ ห ารงานแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

43
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ข้ อเสนอแนะ
จานวน
แนวทางในการพัฒนา
จานวน
4. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มการสร้ างวัฒนธรรม ใน 39 4. จัด กิ จ กรรมการสร้ า งวัฒ นธรรม ในการ 37
การปฏิบตั ิงานและการทางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
ปฏิบตั ิงาน การทางานเป็ นทีม แก่บุคลากรทาง
ทางวิชาการ ให้ตระหนักถึ งผลสั มฤทธิ์ ทางการ
วิชาการและติดตาม ประเมินผลแล้วนาผลมาพัฒนา
เรี ยนเป็ นสาคัญ
อย่างต่อเนื่ อง
2. การพัฒนาหลักสู ตรทีบ่ ูรณาการทักษะสั งคมและทักษะชี วติ
1 . ผู ้ บ ริ ห า ร ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 56 1. เชิ ญให้ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย เข้า มา มี ส่ วน 44
สถานศึ ก ษาให้มี ค วามสอดคล้องกับ หลักสู ตร
ร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อ
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และความ
กาหนดเป้ าหมาย ความต้องการใน การพัฒนา
ต้องการของท้องถิ่ น โดยเน้น การบูรณาการด้า น
ผูเ้ รี ยน ด้านทักษะสังคม และทักษะชีวติ
ทัก ษะสั ง คมและทัก ษะชี วิ ต ตามบริ บทของ
ท้องถิ่น
2. ควรมีการพัฒนาหลักสู ตรที่บูรณาการทักษะสังคม
56 2. เชิ ญชุมชนมาร่ วมพัฒนาหลักสู ตรที่บูรณาการ
58
และทักษะชีวิตร่ วมกับชุ มชน
ทักษะสังคมและทักษะชีวิต
3. ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการบูรณาการ ด้านทักษะ 77 3. จัดกิ จกรรมส่ ง เสริ มการบู รณาการทัก ษะ 68
สั งคมและทักษะชี วิตที่ สอดคล้องกับทักษะการ
สังคมและทักษะชี วิตที่ ส อดคล้องกับทัก ษะ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
การเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้น การ
แก้ไขปั ญหาของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. การนาหลักสู ตรไปใช้ ให้ เกิดการบูรณาการ
1. การน าหลั กสู ตรไปใช้ ให้ เกิ ดการบู รณาการ 62
1. จัดอบรมพัฒนาครู ในการนาหลักสู ตรไปใช้ให้ 92
ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนการดาเนิ นการอย่างเป็ น
เกิ ดการบู รณาการและออกแบบกิ จกรรมการ
ขั้นตอน มี การเตรี ยมความพร้ อมและจัดเตรี ยม
เรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ดรู ปแบบการบู รณาการระหว่าง
บุคลากร
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ระหว่างรายวิชาและระหว่าง
หน่วยการเรี ยนรู ้
2. ผูบ้ ริ หารควรมี นโยบายการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ 49
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่ งเสริ มการจัดการ 51
บู รณาการทุ กรายวิ ชาที่ สอดคล้องกับทักษะการ
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการทุกรายวิชาที่สอดคล้องกับ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
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ข้ อเสนอแนะ
จานวน
4. การนาเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อส่ งเสริมการใช้ หลักสู ตร
1. ผูบ้ ริ หารควรมี การพัฒนาครู และบุคลากร ให้มี 86
ความรู ้ และทักษะในการสร้ างสื่ อในการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบออนไลน์อย่างมีคุณภาพ
2. ผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูน้ าในด้านการใช้เทคโนโลยี 81
เพื่อส่ งเสริ มการใช้หลักสู ตร
5. การสร้ างเครื อข่ ายการเรียนรู้
1. ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนการสร้างเครื อข่าย
การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการร่ ว มกับ องค์ก รชุ ม ชุ น
องค์เอกชน องค์กรวิชาชี พ สถานประกอบการ
สมาคม ทางการศึกษา มูลนิธิทางการศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
2. ผูบ้ ริ หารควรมีการประสานงานและส่ งเสริ ม
การแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ใ นสหวิทยาเขตแบ่ ง ปั น
ความรู ้ และประสบการณ์ ในการสร้ างเครื อข่าย
การเรี ยนรู ้ทางวิชาการ
3. ผูบ้ ริ หารควรมีการสร้างผูน้ าและผูต้ ามในการ
สร้างเครื อข่ายทางวิชาการ

74

51

74

แนวทางในการพัฒนา

จานวน

1. จัดกิ จกรรมการสร้ างสื่ อ ในการจัดการเรี ยนรู ้ 82
แบบออนไลน์ การใช้แพลตฟอร์ ม ( Platform ) ใน
การจัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้
2. เข้าร่ วมกิ จกรรมด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่ อ 75
ส่ งเสริ มการ ใช้ หลักสู ตร เพื่ อน าความรู ้ และ
ประสบการณ์มาพัฒนาผูเ้ รี ยน
1. จัดกิ จกรรมให้องค์กรชุ ม ชุ น องค์เอกชน
องค์ก รวิชาชี พ สถานประกอบการ สมาคม
ทางการศึ ก ษามู ล นิ ธิ ทางการศึ ก ษาและ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ส่ วนร่ วมในการสร้ า ง
เครื อข่ายร่ วมกัน
2. ศึ ก ษาดู ง านหน่ วยงานทางการศึ ก ษา ที่ มี
เครื อข่ายทางด้านวิชาการที่เป็ นเลิศ เพื่อนามา
พัฒนาเครื อข่าย

64

3. จัด กิ จ กรรมสร้ า งผู ้น าและผู ้ต ามในการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการทั้ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน

58

1.6 การอภิปรายผล
ผลการศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
1) จากผลการศึ กษาซึ่ งพบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 1 ภาวะผูน้ าด้านการปฏิ บตั ิ งาน ที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยการใช้ภาวะผูน้ าต่าที่สุด แต่ยงั อยูใ่ นค่าเฉลี่ยระดับมาก ซึ่ งข้อค้นพบนี้ แสดง
ให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีทกั ษะพื้นฐานทางการปฏิบตั ิงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนยังไม่เพียงพอ
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จึงทาให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่สามารถใช้ภาวะผูน้ าด้านการปฏิบตั ิงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้เป็ นไป
ตามหัวใจสาคัญของกระบวนการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยูท่ ี่องค์กรจะต้องมีการจัดระบบการตรวจ
วัดผลการปฏิ บตั ิงานที่ชัดเจน โดยมี ตวั ชี้ วดั ผลการปฏิ บตั ิ งาน (Key Performance Indicators : KPIs) และ
ระบบการรายงานผลการดาเนินงานสาหรับใช้เครื่ องมือในการตรวจสอบ กากับ ติดตามระบบงาน (ปิ ยะชัย
จันทรวงศ์ไ พศาล 2554, น.8) การที่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 1 มีภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ด้านการปฏิบตั ิงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยการ
ใช้ภาวะผูน้ าต่าที่สุดแต่ยงั อยูใ่ นค่าเฉลี่ยระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ไม่มีการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนด้านการจัดทาข้อตกลง กาหนดค่าเป้ าหมาย ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ครู
และบุคลากรในโรงเรี ยนได้รับรู ้ถึงเป้ าหมายในการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน การสร้ างเครื อข่ายแห่ งการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกของโรงเรี ยน การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน การจัดบรรยากาศแห่ งการ
เรี ยนรู ้ การประเมินติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างสม่าเสมอ เพื่อนาผลการปฏิบตั ิงานมา
ปรับปรุ งและแจ้งผลการประเมินและติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน แก่ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องรับทราบ
พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญไว้อย่างเป็ นระบบและนามาใช้ ในการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพิ่มสู งขึ้น
2) จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั จาแนกตามตาแหน่ง ขนาดโรงเรี ยนและการเข้าร่ วม
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ซึ่ งพบว่า ในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งการจาแนกตามตาแหน่งและขนาดโรงเรี ยน
มี การใช้ภาวะผู ้น าแตกต่ างกันอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 แต่ ก ารเข้า ร่ วมโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลกับโรงเรี ยนทัว่ ไปมีการใช้ภาวะผูน้ าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จากข้อค้นพบนี้ แสดงให้เห็น
ว่าตาแหน่งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีการรับรู ้ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ซึ่ งข้อค้นพบดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (วินยั ป้ อมดา 2558 ) ซึ่ งได้ทาการวิจยั เรื่ อง ผูน้ าทาง
วิช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เพชรบู รณ์ เขต 3 :
กรณี ศึกษา โดยมีผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 : กรณี ศึกษา เมื่อมีตาแหน่งต่างกันมีการรับรู ้โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน การที่ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีภาวะผูน้ า
ทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามตาแหน่งและขนาดโรงเรี ยนมีการใช้ภาวะผูน้ าแตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมา
จาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแต่ละขนาดโรงเรี ยนมีภาวะผูน้ าในการริ เริ่ มการใช้นวัตกรรม ในการจัดการเรี ยนรู ้
การมีวสิ ัยทัศน์ในการจัดการศึกษา การจัดทาโครงการวิชาการ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่ อสาร ซึ่ งนามาใช้ในงานวิชาการแตกต่างกัน ศักยภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการพัฒนางานวิชาการ
และการส่ งเสริ มการนาผลการวิจยั มาพัฒนาผูเ้ รี ยน
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1.7 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จ ัย ซึ่ งพบว่ า ภาวะผู ้น าทางวิ ช าการในศตวรรษที่ 21 ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 1 ภาวะผูน้ าด้านการปฏิ บตั ิ งาน ที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยการใช้ภาวะผูน้ าต่ าที่สุด แต่ยงั อยู่ในค่าเฉลี่ ยระดับมาก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1.7.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ควรมีนโยบายหรื อจุดเน้น ด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่มุ่งสู่ การประกอบอาชี พที่ผเู ้ รี ยนสนใจ ลดภารกิจที่ไม่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานวิชาการ ส่ งเสริ มให้
โรงเรี ยนริ เริ่ มนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้หรื อการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practice : BP) ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย สถานประกอบการและให้ทอ้ งถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
2) ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นควรปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการและวิธี คิ ด ในการพัฒ นาภาวะผูน้ า ทาง
วิชาการ เป็ นผูน้ าในการนาโยบายลงสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการให้สอดคล้องทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี และทักษะชีวติ และอาชีพ
1.7.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) จากการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษและ
เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีการใช้ภาวะผูน้ าด้านการนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อส่ งเสริ มการใช้
หลักสู ตรมากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทุกโรงเรี ยน ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนับว่าเป็ นบุ คคลสาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนให้ครู มีความตระหนักถึงภาวะผูน้ าทางวิชาการ ควรมีการส่ งเสริ มการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ มี
การสนับสนุนด้านงบประมาณและการพัฒนาครู ในทุกด้านเพื่อก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21
2) จากการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการใช้ภาวะผูน้ าด้าน
การปฏิ บ ตั ิ ง านที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นน้อยที่ สุ ด ดัง นั้น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นควรมี ก ารพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนร่ วมกับผูเ้ รี ยน เครื อข่ายผูป้ กครอง ชุ มชน ท้องถิ่ น และผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางและเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ทักษะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 และทฤษฏี
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management RBM) มาใช้เพื่อบริ หารโรงเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ผู บ้ ริ ห ารควรมุ่ ง เน้น การพัฒ นาผู เ้ รี ย นสู่ อ าชี พ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นาครู ให้ค รู มี เ วลา
เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้ ลดภาระงานอื่นที่ไม่จาเป็ นและพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ศตวรรษที่ 21 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ ม
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การสร้ า งวัฒนธรรมในการปฏิ บ ตั ิ ง านและการท างานเป็ นที ม แก่ บุ คลากรทางวิชาการ ให้ตระหนัก ถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.7.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) จากการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นควรมี
การวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในช่ วงกลาง
ศตวรรษที่ 21 ช่วงปลายศตวรรษที่ 21 หรื อทาการวิจยั ทุก ๆ 10 ปี เนื่องจากเทคโนโลยี และความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วและตลอดเวลา ดังนั้นภาวะผูน้ าทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
2) ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จาแนกตามการเข้าร่ วมโครงการ ของโรงเรี ยน พบว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยน
ทัว่ ไปมีภาวะผูน้ าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาในเชิ งลึกในเรื่ องคุ ณภาพของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3) ควรมีการนาประเด็นที่ ศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาไปใช้ประโยชน์สาหรับศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ด้านอื่น ๆ ต่อไป
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