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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 2) 
ระดับการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี และ 3) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ครูและบุคลากรของอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 65 คน ด้วย
วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั ้นภูมิ กําหนดชั ้นภูมิเป็นขนาดสถานศึกษาเครื่องมือที ่ใช้เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.891 และ 0.822 วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี ่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน ค่า Tolerance ค่า VIF และสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดย
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          

ผลการวิจัย 1) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ลําดับแรก 
ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน ตามลําดับ 2) การบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านหลักสูตรรองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการ
นิเทศติดตาม ตามลําดับและ 3)  ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี ได้แก่ด้านการคิดวิเคราะห์ (X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) และด้านความคิดสร้างสรรค์ (X4)โดยตัว
แบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี ด้วยคะแนนดิบ Y 
= 2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1 คะแนนมาตรฐาน Z= 0.335 X2+0.322 X4+0.313 X1 และสามารถพยากรณ์การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนร้อยละ 26.9และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.551 การวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์
ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ นําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและองค์การให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

คําสําคัญ : ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, บริหารงานวิชาการ, ระบบอาชีวทวิภาคี 

Abstract  
The purposes of this survey research are to study 1) the level of the Creative Leadership of 

school administrators, 2) the level of the academic management of dual vocational education and 3) the 
Creative Leadership of school administrators affecting the academic management of dual vocational 
education. The sample used in this research were 65 teachers and officials of vocational education in 
Phetchabun Province collected through Stratified Random Sampling method specified by school sizes. 
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The tool of this research was 5–points Likert scale questionnaire with reliability of 0.891 and 0.822. Data 
was analyzed and processed by statistical package program. Statistical processes used for data analysis 
were Mean, Standard Deviation, Pearson Product Moment Correlation, Tolerance Value, VIF Value, 
Stepwise Multiple Regression Analysis, which specified the statistical significance value at 0.05.  

The results of this research were found that 1) the overall and individual aspects of the Creative 
Leadership of administrators were at high level, the first one was responsibility followed by analytical 
thinking and productivity thinking and focusing on the work respectively, 2) the overall aspects of 
academic management of dual vocational education were at high level, the first one was curriculum 
followed by vocational training and supervision respectively and 3) the Creative Leadership of vocational 
schools administrators affecting the academic management of dual vocational education were analytical 
thinking (X1), productivity thinking and focusing on the work (X2) and creativity (X4). The model of the 
Creative Leadership of school administrators affected the academic management of dual vocational 
education with raw score at Y = 2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1and standard score at Z= 0.335 
X2+0.322 X4+0.313 X1 and the prediction of the academic management in schools was 26.9 percent and 
the multiple correlation coefficients value was 0.551. This research brought about the knowledge on the 
characteristics of analytical thinking, productivity thinking and focusing on the work and creativity which 
were the key factors of the Creative Leadership of school administrators affecting the academic 
management and would lead to the quality development of students and organization which would 
become the sustainable effective organization in the future. 
Keywords :Creative Leadership, Academic Management, Dual Vocational Education 

 
1. บทคดัยอ่ 

การจ ัดการระบบทวิภาค ี ในประเทศไทยม ีการ
ดําเนินงานตั้งแต่ปี 

2548  และในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดยผู ้เร ียนใช้
เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
และสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
สถานศ ึกษาอาช ี วศ ึ กษาหร ื อสถาบ ัน  และสถาน
ประกอบการด ําเนินงานกังกล่าวได ้พบปัญหา สถาน
อาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่มีอยู ่ยังมีข้อจํากัดอย่างมาก สถาน

ประกอบการ ไม่สามารถหาคนที ่สมรรถนะได้ตรงตาม
ความต้องการ  จึงทําให้ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
พบปัญหาและอุปสรรคอยู ่ ไม ่น ้อยในการดําเนินการ 
รวมทั้งสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานพบว่า
นักเรียนนักศึกษาจํานวนไม่น้อยที ่มีความรู้ไม่เพียงพอ
สําหรับประกอบอาชีพในอนาคตเอกสารหลักสูตรต่างๆ ไม่
เพียงพอสําหรับการฝึกอาชีพ การจัดสรรงบประมาณใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคียังไม่ชัดเจนทําให้เกิดผล
กระทบการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสด ุฝ ึก 
อุปกรณ์ เครื ่องมือที ่ใช้ในวิชาชีพ การประชุมวางแผน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการ
นิเทศ การจัดฝึกอบรมเรื่องการผลิตสื่อการสอน การชี้แจง
เก่ียวกับเกณฑ์การวัดผลการศึกษาให้นักเรียนเข้าใจก่อน
เริ่มสอนการติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ ส่งผลให้การ
จัดการศ ึกษาระบบทวิภาคีไม่เกิดประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง คุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามความต้องการ
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และยังไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้สําเร็จการศึกษาส่วนมากยังด้อย
คุณภาพไม่พร้อมที ่จะทํางานในสถานประกอบการ ซึ ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบันหลายแห่งที่ไม่
สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ จนทําให้การบริหารงานระบบ 
ทวิภาคีไม่สําเร็จ เพราะไม่มีข้อมูล และขาดทักษะในการ
บริหารงาน  
จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะ
ศึกษา ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อ
การบริหารวิชาการของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อ
จะได้นําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและข้อ
ควรปรับปรุงแก้ไขในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
2. วตัถปุระสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. เพื ่อศ ึกษาภาวะผู ้น ําเชิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที ่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3.สมมตฐิานของการวิจยั 

ภาวะผ ู ้ น ํ า เ ช ิ งสร ้ า งสรรค ์ ของผ ู ้ บ ร ิหาร
สถานศึกษา ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพ
เน้นผลงาน ด ้านความรับผิดชอบ และด้านความคิด
สร ้างสรรค์ ส ่งผลต่อการบร ิหารงานวิชาการ ระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
4. ขอบเขตของการวิจยั 
    4.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในองค์ประกอบ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการ
ฝึกอาชีพ ด้านการนิเทศติดตาม และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านการคิด
วิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพเน้นผลงาน ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความคิดสร้างสรรค์ 
     4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากร จํานวน 68 คนของ
อาช ี วศ ึ กษาจ ั งห ว ั ด เพชรบ ู รณ ์จ ํ านวน  13 แห ่ ง 
ประกอบด้วย ภาครัฐ 5 แห่ง และภาคเอกชน 8 แห่ง
(สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) 
     4.3 ขอบเขตดา้นตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable )คือ  ภาวะผู้นํา
เ ช ิ งสร ้ า ง สรร ค ์ ข องผ ู ้ บ ร ิห ารสถานศ ึกษา ใน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิต
ภาพเน้นผลงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคิด
สร้างสรรค์   
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึก
อาชีพ ด้านการนิเทศติดตาม และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  
 
5. วิธดีําเนินการวิจยั 
 การเก็บข้อมูลภาวะผู ้น ําเชิงสร้ างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   โดยการเก็บข้อมูลสภาพจริงจาก
การตอบแบบสอบถามของคร ู และบ ุค ลากรของ
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 แห่ง  จํานวน 65 คน  
ผู ้วิจัยนําแบบสอบถามที ่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยความสมบูรณ์และนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์คํานวณค่าทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้ 
1) อธิบายปัจจ ัยส ่วนบ ุคคลของคร ูและบุคลากร 
สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตัวแปร
ที่เป็นเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ใช้สถิติ
ค่าความถี ่ (Frequency) และร ้อยละ (Percentage) 
ส ่ วนต ั วแปรท ี ่ เ ป ็ นเช ิ งปร ิมาณ ได ้แก ่  อาย ุ  และ 
ประสบการณ์ทํางาน ใช้สถิติค่าสูงสุด (Maximum) ค่า
ต ํ ่ าส ุด  (Minimum)  ค ่ าเฉล ี ่ย  (Mean) และค ่าส ่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) วิเคราะห์
ระดับภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค ่าเฉล ี ่ย  (Mean) และค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  3) วิเคราะห์ระดับการ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีโดยใช้ค่าเฉลี ่ย 
(Mean) และค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 4) การตรวจสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทุกตัวตามเงื่อนไขที ่วางหลักเกณฑ์ไว้ในข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 
(linear regression analysis)โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient )สําหรับตัวแปรเชิง
ปริมาณส่วนค่า Tolerance และ VIE ใช้ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น 5 ) วิเคราะห์ภาวะผู้นําเชิง
สร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาที ่ส ่งผลต ่อการ
บร ิหารงานวิชาการระบบอาชีวทว ิภาค ี โดยใช้สถ ิติ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ถ ด ถ อ ย พ ห ุ แ บ บ ข ึ ้ น ต อ น  ( Stepwise 
MultipleRegression Analysis) 
 
6. ผลการวิจัย 

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 65 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 33-47 ปี จบการศึกษาระด ับปร ิญญาตร ี และ
ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 3 ปี  

การบร ิหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก
ด้านหลักสูตร รองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการ
นิเทศติดตาม ตามลําดับ 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ลําดับแรก ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการ
คิดวิเคราะห์ และด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
ตามลําดับ 

ภาวะผ ู ้ น ํ า เ ช ิ งสร ้ า งสรรค ์ ของผ ู ้ บ ร ิหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ 

(X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (X4) 

ตัวแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้คะแนนดิบ  Y = 
2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1 และคะแนน
มาตรฐาน Z= 0.335 X2+0.322 X4+0.313 X1  โดย
สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิ
ภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยละ 26.90 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.551  
 
7.อภปิลายผลและสรปุผลการวจิยั 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นํา
ประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จากข้อค้นพบการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็นของครูและ
บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 3 
ด้านอย ู ่ ในระดับมากที ่สุด ล ําด ับแรก ด ้านหลักสูตร  
รองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการนิเทศติดตาม 
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรให้ความสําคัญ
ในการวางแผนจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ มี
การกําหนดแผนการฝึกอาชีพแต่ละสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
และคัดเลือกสถานประกอบการที ่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของผู้เร ียน ส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลร่วมกับ
สถานประกอบการตามสภาพจร ิ ง  ม ีการแต ่ งต ั ้ ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารเข้า
ร่วมประชุมชี ้แจงผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจ
กระบวนการนิเทศสอดคล้องกับแนวคิดของ อิสรียา ออ
สุวรรณ (2559)กล่าวว่า ผู ้บริหารควรให้ความสําคัญกับ
การจัดการอาชีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี โดยการสร ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ทั้ง 2 ฝุายเพื่อให้เข้าใจการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างแท้จริง และร่วมมือ
กันจัดทําหลักสูตร แผนการเร ียน แผนการฝึกอาชีพ 
รวมท ั ้ งควรให ้ความส ําค ัญก ับการน ิ เทศ ปล ูกฝ ั ง
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จรรยาบรรณแก่ครูนิเทศให้ตระหนักถึงความสําคัญของ
บทบาทและหน้าที่ที่มีต่อผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อด ุลย ์ ทวิกาญจน์ (2558) กล่าวว่า การจัดทํา
หลักสูตรของระบบอาชีวทวิภาคี ควรมีนโยบาย สงเสริม
การจัดทําหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ  เนนผู ้เร ียนเป
นสําคัญโดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพอาเซียนทุกระด ับ ด้วยความร วมมือระหว าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการในการร วมกันจัดทํา
หลักสูตร รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ  ทอง
เลิศ (2553) พบว่า นวัตกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 ในประเด็น ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่า ครูและบุคลากรให้ความสําคัญในการจัดทําแผนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพของ
สถานประกอบการ  โดยผู ้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการ
กําหนดรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งการวาง
แผนการจัดทําแผนการเรียนการสอนจะต้องประสานงาน
กับสถานประกอบการ มีการสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามสมรรถนะหลัก/ สมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อ
นําผลมาพ ัฒนาผู ้ เร ียนและหลักสูตรอย ่างต ่อเน ื ่อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ ทวีกาญจน์ (2558) กล่าว
ว่า การจัดการเรียนการสอนควรใชมาตรฐานสมรรถนะเป
นกรอบ ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าฝ
กทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ ีสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ และสอดคล้องกับแนวคิดของอรพิน  ดวงแก้ว 
(2544)กล่าวว่า การวัดผลประเมินผลควรดําเนินการตาม
ขั้นตอนของหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการ
การจัดประชุมสัมมนารวมกันทั ้งสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื ่อหาแนวทางการวัดผลประเมินผลที่
เหมาะสมและเปนรูปธรรมรวมทั้งควรมีการประเมินผลทุก
รายวิชาเมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนตามระเบียบการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ  
ทองเลิศ (2553 พบว่า สภาพการบริหารงานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรียา 
ออสุวรรณ (2558) พบว่า การบร ิหารสถานศ ึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก 

จากข้อค้นพบ ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็น
ของครูและบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา 
ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
และด้านความคิดสร้างสรรค์ ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า 
คร ูและบุคลากรให้ความสําค ัญกับการเป ็นผู ้นําของ
ผู ้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู ้นําต้องมีความรับผิดชอบให้
ความไว้วางใจกับครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมี
การวัดและประเมินผลการทํางานเพื่อนําผลมาปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปเพื่อนําสถานศึกษา
ไปสู ่ เป ูาหมายที ่ก ําหนดไว้ ม ีการส่งเสริมส่งเสร ิมให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและทํางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข  รวมทั้งสนับสนุนการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาจนเกิดทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่รวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ 
สินลาร ัตน์ (2560)กล่าวว่า ค ุณลักษณะของผู ้น ําเช ิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้นําใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้นําต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบและ
สามารถปรับตัวได้  รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โดย
ผู้นําต้องมีแนวคิดใหม่ เป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์กับสังคม
และองค์กร ผู้นําต้องฝึกพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ มี
ความคิดผลิตภาพ โดยเป ็นผู ้สนับสนุนให้บุคลากรใน
โรงเรียน มีลักษณะแปลงความคิดใหม่ๆ ออกมาเป็น
ผลงานหรือนวัตกรรม เพื ่อที ่เราจะสามารถนําผลงาน
เหล่านั ้นมาใช ้เป ็นประโยชน์ต ่อส ังคมและส่วนรวม 
นอกจากน้ีผู้นําต้องมีความรับผิดชอบ ทั้งในตนเอง องค์กร
และสังคม เพราะความรับผิดชอบถือว่าเป็นปรัชญาของ
ความเป็นมนุษย์รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารินี สิ
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กุลจ้อย (2556) พบว่า ภาวะผู ้นําเชิงสร ้างสรรค์ของ
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาบรรยากาศของโรงเร ียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 
2อยู ่ในระดับมาก และงานวิจัยของเดชสกล จึงประวัติ
(2560)พบว่า ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์และผลิตภาพ
ภายใต ้การข ับเคลื ่อนการศึกษา 4.0 ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา เขตการศึกษา 5 สังกัดอัครสังฆมณฑล 
กร ุง เทพฯในด ้านความคิดว ิเคราะห ์ ด ้านความค ิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการคิดผลิต
ภาพเน้นผลงาน อยู่ในระดับมาก 

จากข้อค ้นพบภาวะผู ้น ําเช ิ งสร ้างสรรค ์ของ
ผู ้บริหารอาชีวศึกษาที ่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี  จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ด้านการคิด
วิเคราะห์ (X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) 
และด้านความคิดสร้างสรรค์ (X4) โดยสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังน้ี 

ในประเด็นด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําด้านการคิดผลิต
ภาพและเน้นผลงานเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพิ่มขึ้น 0.134เท่า แสดงให้เห็นว่า ถ้าผู ้บริหารส่งเสริม
และสร้างบรรยากาศการทํางานของครู ให้คําปรึกษาและ
รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือให้เกิด
การประสานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
และเล็งเห็นความสําคัญการสร้างวัฒนธรรมองค์กรส่งผล
ทําให้การบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2560) ที่
กล่าวว่า ผู้นําต้องมีแนวคิดเชิงผลิตภาพ โดยที่ผู้นําเป็น
ผู้สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวความคิด ออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมและหน่วยงานได้ และ
สอดคล ้ อง ก ับ งานว ิ จ ั ยของ ละอองดาวปะโพธ ิ ง 
(2556)พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการ
เสร ิมสร้างขวัญและกําล ังใจ ด ้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนทรัพยากรการ
สอน และด้านการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

ในประเด ็นด ้านความคิดสร ้างสรรค ์ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้น 0.202 เท่า แสดง
ให ้เห ็นว่าถ ้าผ ู ้บร ิหารที ่ม ีความคิดร ิเร ิ ่มสร ้ างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารงานที่หลากหลาย เพื่อนํามาใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถ
ตัดสินใจแก้แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้การบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของทวี
พร วรชิน (2559 ) ที่กล่าวว่า ความสามารถของผู้บริหาร
ในการนําองค์การสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ ผู้นําต้องเป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นําการเรียนรู้แบบทีม โดย
ให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
หลัก และเป็นผู ้นําที ่เป็นแบบอย่างที ่ด ีแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพ ฤทธิ ์บํารุง 
(2556) พบว่า ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของโรงเร ียน สังกัดสํานักงานเขตพื ้นท ี่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  

ในประเด ็นด ้านการค ิดว ิ เคราะห ์พบว ่ า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําด้านการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มขึ้น 0.192 เท่า 
แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาที ่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ
กําหนดบทบาทหน้าที่การทํางานของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมทั ้งกํากับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งถ้าผู้บริหารยอมรับฟัง
ข้อเสนอแนะของครูและบุคลากรจะส่งผลทําให้การ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น  สอดคล้อง
กับแนวคิดของคุณาวุฒิ สิงห์ทอง (2561)กล่าวว่า ผู้นําที่มี
วิสัยทัศน์ต้องมีพฤต ิกรรมในการมองภาพอนาคตของ
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องค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ที ่หลากหลาย โดยตั ้งอยู ่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง มีแนวคิดที่กว้างไกลและมุ่งมั่น 
ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นอยากเข้ามามีส่วนร่วม 
และตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานและผู้รับการ
บริการ อีกทั้งต้องมีทักษะการสื ่อสารเพื่อให้ผู้อื ่นเข้าใจ
และยอมรับในการทํางานของตน  รวมทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพ ฤทธ์ิบํารุง(2556)พบว่า ภาวะผู้นําเชิง
สร ้างสรรค ์ของผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาส ่งผลต ่อการ
บริหารงานให้เก ิดประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และ
งานวิจัยของนราภรณ์ คําหวาน (2544) พบว่า ผู้บริหารที่
มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผน มีทักษะในการประสานงาน 
สามารถจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม และ ประเมินผล
การด ําเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา ส่ งผลต ่อการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
       1. การวิจัยครั้งน้ีเป็นเพียงการสํารวจปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ดังนั้นควรศึกษาเชิงลึกด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือ
การสํารวจร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกสําหรับการ
บริการจัดการต่อไป 
            2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการระบบบทวิภาคีกับประสิทธิภาพการ
ทํางานของครูผู้ดูแลระบบทวิภาคี เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบร ิหารงานว ิชาการให ้ เ ก ิ ดประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

9.กติติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ที่มอบโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ
หลักสูตรคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ 
สําเร็จลุล่วงด้วยดี และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาที่ให้
ความอนุเคราะห ์ในการต ีพ ิมพ ์บทความในคร ั ้ ง จ ึ ง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
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