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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับและเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3)
ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 การวิจัยกาหนดเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2 ศึกษาระดับและเปรียบเทียบภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จานวน 289 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 101 คน
และครู 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าที (t-test Independent) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ระยะที่ 3 ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 โดยศึกษาจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่าสุด ได้ดั งนี้ (1) ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย (2) ด้านการ
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ (3) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (4) ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการสอน (5) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน
ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จากการทดสอบ t-test
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ผลการศึก ษาแนวทางการพั ฒนาภาวะผู้ น าทางวิ ชาการของผู้ บริ หารสถานศึ ก ษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สรุปได้ 3 แนวทาง คือ (1) ควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของชุมชน ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
ยึดแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการศึกษาชาติเป็นสาคัญ (2) ควรมีโครงการพัฒนาครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา เช่น การส่งครูเข้าร่วมการอบรม หรือมีงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมี
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การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และ (3) ควรมีการส่งเสริมควร
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่ศึกษา
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to 1) study level of academic leadership of
administrators in the primary schools 2) compare the academic leadership of
administrators among the primary schools and 3) study the approach of academic
leadership development of administrators in the primary schools under the office of
Kalasin primary education service area 2. The research procedures were divided into
three phrases. The first stage was to study and synthesize the theory and literature
revision. The second stage was to study level and compare the academic leadership of
administrators in the primary schools by working with 289 samples ; 101 administrators
and 188 teachers. The research instrument was a questionnaire and the statistics used
for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test independent.
The third stage was the studying of the development of academic leadership of
administrators in the primary schools under the office of Kalasin primary education
service area 2 with 9 experts by using the formal interview and using content analysis.
The results found that:
1. The academic leadership of administrators in the primary schools under the
office of Kalasin primary education service area 2 in overall was moderate by raking
from maximum to minimum average following (1) strategic determination of vision,
mission and goal (2) surrounding support the learning culture (3) participatory learning
(4) curriculum and teaching development (5) teacher and educational personnel
development and (6) learner development, respectively.
2. The comparison of academic leadership of administrators in the primary
schools under the office of Kalasin primary education service area 2 according to the
opinion of school administrators and teachers from t-test was different with significant
of statistic at 0.05.
3. The study of approach of academic leadership of administrators in the
primary schools under the office of Kalasin primary education service area 2 was in the
conclusion as follows: (1) integrating of core curriculum to local content and the worldwide knowledge (2) projects of teacher and educational personnel development as the
topic of the seminar, workshop, research and development for learners and system of
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evaluation and monitoring continuously and (3) promotion of the classroom
management for learner center to enhance students’ self-concept of their self-study to
search for new idea and concept of the interesting topics.
Keywords : Academic Leadership of Administrator
บทนา
ในช่วงระยะสองทศวรรษที่ผ่านมาทุกๆ ประเทศทั่วโลกได้ริเริ่มและดาเนินการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถผลิต
กาลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ และในส่วนของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ได้มีแนวคิดใน
การปฏิ รู ปการศึ ก ษาในการจั ด การศึก ษาของรั ฐ มาตั้ งแต่ ช่ว งก่อ นการประกาศใช้ พ ระราช บั ญ ญั ติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 จนถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) โดยมุ่งเน้น
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
ส่งเสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคมในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา (Ministry of
Education. 2009 : 1-2) แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการศึกษาไทยยังไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
และเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้เท่าที่ ควร ซึ่งจะเห็นได้
จากรายงานเชิงสถิติ เปรียบเทียบสมรรถนะของความสามารถในการแข่งขั น เพื่อ สะท้อนให้เห็ น
สถานภาพของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยใช้ดัชนีตัวชี้วัดของสถาบัน International
Institute for Management Development (IMD) เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ตัวชี้ วัดด้าน
การศึกษาตามกรอบการประเมินจัดอันดับของ IMD จากจานวน 61 ประเทศ ผลการประเมินการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่า
ประเทศไทย อยู่อันดับ 48 ดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2557 ถึง 6 อันดับ เป็นรองประเทศเพื่อนบ้าน ได้ แก่
สิงคโปร์ (อันดับ 3) และมาเลเซีย (อันดับ 35) (Secretariat of the Education Council. 2015 :
215) และจากรายงานสมรรถนะด้านการ ศึกษาในภาพรวม ปี พ.ศ. 2559 IMD จัดอันดับด้านการศึกษา
ให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 52 จากทั้งหมด 61 ประเทศ ลดลง 4 อันดับจากปี 2558 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีอันดับดีกว่า 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย
(อันดับ 56) ฟิลิปินส์ (อันดับ 59) และอินเดีย (61) เป็นรองประเทศ มาเลเซีย (อันดับ 38) และประเทศ
สิงคโปร์ (อันดับ 4) (Secretariat of the Education Council. 2016 : 35-36)
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบการปฏิรูปการบริหารและจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
หลั กการ ทฤษฎี และบริบททางเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื องในรู ปของกฎหมาย แผนการศึ กษาชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาและหนังสือตาราต่างๆ แต่จากการประเมินติดตามผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
นักวิจัยปรากฏว่ายังไม่ค่อยเกิดผลในการปฏิบัติมากนักทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัย
องค์กรปฏิบัติ คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถดาเนินการตามแนวทางการจัดการศึ กษาได้ เป็ นอย่ างดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
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ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นาการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็น
บุคลากรหลักที่สาคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้ นาวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนาไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Teera Runcharoen. 2010 : 7) หากผู้บริหารมีความสามารถสูงและยังมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ก็ สามารถทาให้การด าเนินงานทางการศึกษาเป็ นไปในทิศทางที่มุ่งหวั งไว้ได้ สาเร็ จ
ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากครูทั่วไป เป็นผู้นาซึ่งมีความสาคัญต่อ
ความอยู่รอดและพัฒนาองค์การ (พระธรรมปิฏก. 1998 : 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้จักใช้ “ภาวะ
ผู้นา” ในการชี้นาและการจัดการเพื่อสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจ ให้ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจในงาน มีความ
กระตือรือร้นที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผู้ชี้นาการปฏิบัติงานและกิจกรรม (Shaffer. 2000 : 53)
นั่นเพราะการบริหารการศึกษาในยุคปัจจุบันมีองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยให้สถานศึกษาอยู่ได้
อย่างมั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นลาดับ ผู้บริหารสถานศึกษายุคปัจจุบันจะต้องเป็นผู้นา
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมุ่งทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ความสาเร็จของสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก หากผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะความเป็นผู้นาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว โอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็จะสูงขึ้น (Prakong
Rassameekaew. 2008 : 3) สอดคล้องกับSecretariat of the Education Council (2016 : 87) ที่ได้
สรุปปัญหาของผู้บริ หารสถานศึกษาของไทยว่า ประเทศที่ประสบความสาเร็จด้านการพัฒนาการศึกษา
มักจะกระจายอานาจความรับผิดชอบและทรัพยากรไปสู่สถานศึกษาโดยตรง และมีระบบการฝึกฝนและ
คัดเลือกผู้อานวยการหรืออาจารย์ใหญ่ให้มีภาวะผู้นาที่สามารถจะส่งเสริมการพัฒนาการสอนและการเรียน
ของครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนให้มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพได้อย่างจริงจัง และจากการศึกษาวิจัยเรื่อง 15 ปี
ของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ.
2542 ผู้บริหารสถานศึกษาของไทยส่วนใหญ่ทางานตามคาสั่งและระเบียบราชการ ไม่ได้ขวนขวายหาความรู้
ทางวิชาการและทางการสอนที่ดีพอและไม่มีภาวะผู้นาที่จะจูงใจ ปฏิรูป เปลี่ยนแปลงครูผู้ร่วมงาน แม้
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 จะมีเนื้อหาในเชิงก้าวหน้า เช่น ระบุว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
จากครูเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ทาโครงการต่างๆ
เป็น แต่ทั้งครู 4 แสนคน และผู้อานวยการโรงเรียน 35,000 คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่สนใจที่จะเรียนรู้และ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหม่
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาของ
ผู้บริ หารสถานศึ กษา โดยมุ่งเน้ นศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผู้ ทางวิ ชาการ เนื่องจากสถานศึ กษาที่ จะประสบ
ความสาเร็จมักจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้อานวยความ
สะดวก เป็นผู้นา เป็นผู้สนับสนุน และเป็นผู้นานวัตกรรมเข้ามาสู่สถานศึกษา และเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูป
การศึกษาให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะในส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้นจาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีความรอบรู้
ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ ย่อมสามารถบริหาร ปรับปรุง
พัฒนา และส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจะก่อให้เกิดสภาพที่เอื้อต่อการทางานของครูช่วยทาให้คุณภาพ
การสอนของครูดีขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในที่สุด Weerayut Chatakan (2008 : 59) ทั้งนี้ความ
เป็ นผู้ น าทางวิ ชาการของผู้ บริ หารสถานศึ กษา มี ความส าคั ญและส่ งผลโดยตรงต่ อความส าเร็ จของ
สถานศึกษาเพราะเป็นผู้กล้าคิด กล้าทาภายใต้ระบบหรือสภาพการบริหารที่มีทรัพยากรจากัด กล่าวคือ
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ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็ นผู้มีภาวะผู้นาทางวิชาการที่ ดีและมีความพร้อมในการปฏิบั ติตนและมี
พฤติกรรมแสดงออกที่พึงประสงค์อยู่เสมอ เพราะงานวิชาการถือเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การจั ดการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นหั วใจของสถานศึ กษาและมี ความเกี่ ยวข้ องกั บบุ คลากรทุ กระดั บใน
สถานศึกษา (Preeyaporn Wonganutrohd. 2010 : 1) ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดประเด็นการวิจัย เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ บริหารและครูของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพที่
แท้จริงโดยภาพรวม และสามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานวิชาการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อศึ กษาระดับ และเปรีย บเทีย บภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริห ารสถานศึ กษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
สมมติฐานการวิจัย
1. ระดั บ ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 อยู่ในระดับมาก
2. ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยตามระยะของการวิจัยทั้ง 2 ระยะ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร จานวน 1,902 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 173 คน และ
ครู จานวน 1,729 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560
1.2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 คน กาหนดโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and
Morgan (1970 : 608-610) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 160 คน และ ครู จานวน 160
คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5) ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน และ 6) ด้าน
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
3. ขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น คือ สถานภาพตาแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดระยะการวิจัยไว้ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1. ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่ 2. ศึกษาระดับและเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ระยะที่ 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กรอบแนวคิดการวิจัย
สถานภาพ
1.ผู้บริหารฯ
2. ครู

องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การพัฒนาผู้เรียน
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
5. การบริหารหลักสูตรและการสอน
6. การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2
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ระเบียบวิธีวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาและภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. นาองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ ไปดาเนินการสังเคราะห์เพื่อกาหนดตัวชี้วัดของ
แต่ละองค์ประกอบ จากนั้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบให้คาแนะนา
ปรับปรุงและแก้ไข
3. ปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมตัวชี้วัดตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระยะที่ 2 ศึกษาระดับและเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
1. สร้างเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) แบบลิเคอร์ท เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
กาหนดการแปลความหมาย 5 ระดับ
2. หาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
2.1 ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) กาหนดผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of
item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อคาถาม ที่มีค่า IOC ตั้งแต่.60 ขึ้นไป ซึ่งการวิเคราะห์
ปรากฏว่า ข้อคาถามมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.66-1.00 สามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ได้
2.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม ตามสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient; α) โดยกาหนดเกณฑ์ว่าต้องมีค่าตั้งแต่.70 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .879
2.3 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาการบริหารจัดการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ พร้อม
แบบสอบถาม
3.2 ผลจากการเก็บรวบรวมแบบ สอบถามกลับคืน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนใน
เบื้ อ งต้ น จ านวน 298 ฉบั บ จากจ านวนทั้ ง หมด 320 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.13 จากกนั้ น น า
แบบสอบถามที่ได้รับคืน ไปตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วจึงนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน และเป็นแบบสอบถามที่มีการตอบ
แบบสอบถามสมบูรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ (Percentage)
4.2 การวิเคราะห์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชา การของของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครู โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้การ
หาค่าที (t-test) ชนิด 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากการศึกษาระดับ
ภาวะผู้นาทางวิชาการของครู
ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3.1 กาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3.2 สร้างเครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยในการวิจัยระยะที่ 2 คือ แบบสัมภาษณ์ โดย
นาผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จากผลการวิเคราะห์ที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 3 ด้าน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการสัม ภาษณ์ด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล ณ สถานที่/สานักงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวันเวลาที่แต่ละคนกาหนด
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากผลการสัมภาษณ์แล้วสรุปผล
ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ 6 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 3) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5) ด้านการบริหารหลักสูตรและการ
สอน และ 6) ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
2. ผลการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก ( X =
4.34 ; S.D =.62) ทั้งนี้สามารถเรียงลาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่าสุด ได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้าน
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60 ; S.D =.47) 2)
องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35 ;
S.D =.71) 3) องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31 ; S.D
=.64) 4) องค์ประกอบด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30 ;
S.D =.62) 5) องค์ประกอบด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X
= 4.29 ; S.D =.62) และ 6) องค์ประกอบด้านการพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.17 ; S.D =.66) ตามลาดับ
ส่วนผลการเปรี ยบเทีย บภาวะผู้ นาทางวิชาการของผู้ บริ หารสถานศึก ษา สั งกัด สานัก งานเขตพื้น ที่
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การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สรุปได้แนวทาง 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ควรมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของชุมชน ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยยึดแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการศึกษาชาติเป็นสาคัญ 2) ควรมีโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น การส่งครูเข้าร่วมการอบรม หรือมีงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และ 3) ควรมีการ
ส่งเสริมควรการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่ศึกษา
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
1. ผลการการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่สรุปว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย ด้านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน 5) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา และด้ า นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น อาจเนื่ อ งมาจากองค์ ป ระกอบทั้ ง 6 ด้ า นนั้ น ถื อ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และภาวะผู้นาทางวิชาการ ถือเป็นภาวะที่
ผู้นาโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการสอน
และความรู้เกี่ยวกับหลั กสูตรเป็นพลังขับเคลื่อนทางการศึกษา (McEwans. 1998 ; อ้างถึงในKaisit
Plarin. 2009 : 59) ผู้บริหารสถาน ศึกษาต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็นการใช้อิทธิพลต่อการเพิ่มพูนการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการเกี่ยวกับการกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมาย การ
เรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียน การพัฒนาครูและการส่งเสริม
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Krug Krug (1993 :
240-244) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการว่า มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ที่ผู้นาทางวิชาการ
จะต้องใส่ใจ ได้แก่ 1) การกาหนดพันธกิจของสถานศึกษา 2) การบริหารหลักสูตรและการสอน 3) การ
นิเทศการสอน 4) การกากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และ 5) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียน
การสอน และ MacNeill, N and others (2003 : 119) ที่ได้กล่าวถึง องค์ประกอบภาวะผู้ นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไว้สอดคล้องกัน ได้แก่ 1) การพัฒนาวิสัยทัศน์ 2) การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนาผู้เรียน 4) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 6) การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่หลากหลายในการพัฒนา และ 7)
การเสริมสร้างความร่วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ Kaisit Plarin (2009 : 130) ที่
ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาทางวิชาการสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกาหนดองค์ประกอบ
หลักของภาวะผู้นาทางวิชาการไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการ
เรียนรู้ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3) การพัฒนานักเรียน 4) การพัฒนาครู และ 5) การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ Kamol Trachoo, Somjet Poosri and Siri Thee-asana (2011) ที่
ได้ สั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบตั ว บ่ ง ชี้ ภ าวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเทศบาล ประกอบด้ ว ย 5
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องค์ประกอบ คือ 1) การกาหนดทิศทางและนโยบาย 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3)
การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร 4) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ 5) การส่งเสริม
คุณภาพนักเรียนดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ที่เป็นจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ถือเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
2. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่สรุปว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมากนั้น
อาจเนื่องมาจากในช่วงระยะสองทศวรรษที่ผ่านมาทุกๆ ประเทศไทยได้มีแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา
ในการจัดการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่ อให้ประสบ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปรอบที่ 2 ดังกล่าวให้ไปสู่ความสาเร็จที่
เป็ นรู ป ธรรมนั้ น ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจึงถื อเป็ นบุ คคลที่มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการและ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะน าการศึ ก ษาสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด (Progress Development Institute. 2010 : 187) จึงส่งผลทาให้ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นาทางวิชาการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Preeyaporn Wonganutrohd. 2010 : 1) ที่
กล่า วว่ า ความเป็ นผู้ นาทางวิชาการของผู้ บริ หารสถาน ศึก ษา มีค วามส าคัญ และส่งผลโดยตรงต่ อ
ความสาเร็จของสถานศึกษาเพราะเป็นผู้กล้าคิด กล้าทาภายใต้ระบบหรือสภาพการบริหารที่มีทรัพยากร
จากัด กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นาทางวิชาการที่ดีและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติตนและมีพฤติกรรมแสดงออกที่พึงประสงค์อ ยู่เสมอ เพราะงานวิชาการถือเป็นงานหลักของ
โรงเรียน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากงาน
วิชาการเกี่ยว ข้องกับหลักสูต ร การจัด การเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัว ใจของสถานศึกษาและมีความ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา
นอกจากนี้ จากการศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่สรุปว่า องค์ประกอบด้านกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Hopkins et al (1997 : 127) ที่ได้สรุปจาก
รายงานโครงการพั ฒนาโรงเรีย นเกี่ยวกับลัก ษณะภาวะผู้น าทางวิ ชาการที่เกี่ย วข้องกับการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายว่า ผู้นาทางวิชาการเป็นผู้ที่มีความสามารถแสดงออกอย่างชัดแจ้ง
เกี่ยวกับสิ่งที่ทรงคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Values and vision) ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงหลักการ พฤติกรรมและโครงสร้างที่จาเป็น
เพื่อส่งเสริมและดารงสิ่งที่ทรงคุณค่าและวิสัยทัศน์นั้นไว้ และ Murphy (1990 : 222-225) ที่ได้กล่าวว่า
ในการจัดทากรอบเป้าหมายโรงเรียนและการสื่อสารเป้า หมายโรงเรียนให้เป็นที่เข้าใจ การจัดทากรอบ
เป้าหมายโรงเรียน คือ การกาหนดเป้าหมายที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคน โดยการรวบรวมข้อมูล
ผลการเรียนของนักเรียนทั้งที่ผ่านมาและที่เป็นปัจจุบัน และการรวมหน้าที่รับผิดชอบของครูเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย สื่อสารเป้าหมายบ่อย ๆ ให้เป็นที่เข้าใจ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแก่นักเรียน
ผู้ปกครองและครู เน้นย้าความสาคัญว่าเป้าหมายช่วยชี้ว่าโรงเรียนต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่นเดียวกับ
Jazzar and Algozzine (2007 : 67) ที่ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการกระตุ้นผู้นาทาง
วิชาการจะต้องมีการสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกับความคาดหวังและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่
จะต้องทาให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้นาทางวิชาการควรมีพฤติกรรมด้านความสามารถและแสดงออก
อย่างชัดแจ้งถึงสิ่งที่ทรงคุณค่าและมีวิสัยทัศน์ (Values and vision) เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อีกทั้งมีความสามารถเชื่อมโยงหลักการ พฤติกรรมและโครงสร้างที่
จาเป็ น เพื่อ ส่ งเสริม และด ารงสิ่ งที่ ทรงคุ ณ ค่ าและวิ สั ยทั ศ น์ นั้ น ไว้ ไ ด้ ดั งนั้ น จึ งสรุป ได้ ว่ า การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายถือเป็นองค์ป ระกอบที่สาคัญของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่จะนาพาการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ของ
[140]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ .ศ.2562
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 6 No.1 January-June 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เรียนที่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนเป็นแนวทางร่วมกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกาที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่สรุป
ผลการวิจัยว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน หมายถึงมีการปฏิบัติ
หน้าที่หลักที่แตกต่างกัน อาจมีคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกัน
มากนัก เนื่ อ งมาจากการปฏิ บัติ งานทั้ งผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษาและครูนั้ น ต้อ งเป็น ไปตามจุด ประสงค์
เป้าหมาย เจตนารมณ์ของการศึกษาชาติเช่นเดียวกัน ดังที่ Hoy and Hoy (2003 : 297-298) กล่าว
เกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการว่า ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มใจจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู ครู
จะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูมีความชานาญด้านหลักสูตรและการสอน โดยผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วยให้มีการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึง
สร้างความเป็นมิตรกับครู โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้นาทางวิชาการต้องใช้
เวลาในชั้นเรียนในฐานะของผู้ร่วมงานและสนทนากับครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนการปรับปรุงการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การสนทนาเชิงวิชาชีพและการพัฒนาเชิง
วิชาชีพควรจะกระทาในการปรับปรุงการเรียนการสอน วิธีที่ผู้เรียนเรียนรู้วิธีสอนที่เหมาะกับสถานการณ์
ต่าง ๆ และ Brownell (2001) กล่าวถึงภาวะผู้นาทางวิชาการว่า ทาอย่างไรที่ผู้บริหารและครูจะ
สามารถจัดการประสานงานในการทางานที่โรงเรียน ไม่ใช่จะเรียน รู้ประสบการณ์การทางานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมด้วย ผู้บริหารจะต้อง
ส่งเสริมหรือกระตุ้นครูทุกคนในด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า และสรุปผลการเปรียบเทียบนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Weerachat Wilasri (2007) ที่เปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 พบว่า โดยภาพมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
สรุปได้ 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของชุมชน
ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยึดแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการศึ กษาชาติเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับ Panya Kaewkeeyoon and Sophat Phanphattanakul (2002 : 17) ที่กล่าวว่า การ
บริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็น
กระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน และ Kamon Phooprasert (2001 : 8) ที่กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ เป็นการบริหารงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน ผลการเรียนการสอนเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาอั นเป็นเป้ าหมายสูงสุ ดของภารกิ จของ
สถานศึกษา โดยที่ Anusak Smithason (1997 : 9) กล่าวว่า การเปลี่ยน แปลงหลักสูตรหรือการ
เปลี่ยนแปลงแบบเรียนจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าครูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
และสภาพแวดล้อม การปรับปรุงการสอนของครูมีความสาคัญเหนือการปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรจัดให้มีการอบรมครูเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ จัดให้มีการแสดง
ปาฐกถาในด้านวิชาการโดยเฉพาะเรื่องวิธีสอนให้ครูได้ฟังเป็นครั้งคราว ปาฐกถาดังกล่าวอาจเป็นการเสริม
ความรู้ในด้านเนื้อหาวิชาที่ครูต้องสอนหรือเกี่ ยวกับวิธีการสอนแบบต่าง ๆ แนวทางที่ 2 ควรมีโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การส่งครูเข้าร่วมการอบรม หรือมีงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการ
เรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน และมี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ างต่ อเนื่ อ ง
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Hallinger and Murphy (1985 : 223) กล่าวว่า การพัฒนาครูนั้น ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ โดยผู้บริหารควรให้โอกาสแก่ครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมขณะประจาการ รวมทั้งการช่วยเหลือครูได้เรียนรู้ถึงการผสมผสานทักษะต่าง ๆ ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร และช่วยให้ครูสามารถนาไปใช้ในห้องเรียนได้ และ Glickman (2007 : 47) ที่ได้กล่าวว่า
ครูเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีหน้าที่หา
แนวทางในการจัดการศึกษาไปพร้อมกับการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องของครูด้วย ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สามารถทาได้โดยการจัดบริการการศึกษาในโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมพบปะกับ
ทีมงาน การเยี่ยมโรงเรียนจัดกิจกรรมการอ่านเกี่ยวกับวิชาชีพ เป็นต้น และแนวทางที่ 3 ควรมีการส่งเสริม
ควรการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่ศึกษา สอดคล้องกับMinistry of
Education (2008 : 25) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็ มศั กยภาพคานึงถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความสาคัญ ทังความรู้และคุณธรรม และBureau of Academic and Educational Standards (2009 :
9-10) ที่ได้กล่าวถึงผู้บริหารและครูผู้สอนควรให้ความสาคัญและสรรหากระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัดทั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา
ให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ : ผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบระดับภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูล และสารสนเทศที่ผลจากการวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึก ษา เพื่อ จะได้น วัตกรรมที่เป็ นรูป แบบอันจะน าไปสู่การพัฒ นาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุ คไทยแลนด์ 4.0 และควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
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