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บทคัดย่อ

การวิจยัครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศกึษา 2) ศึกษาสภาพปจัจุบัน สภาพทีพ่งึประสงคใ์นการเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินที่ประเมินองค์
ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา จำานวน 5 คน ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครู จำานวน 129 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
แบบแบ่งชั้น ระยะที่ 3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.33–0.73 มี
คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.82 แบบสมัภาษณ ์และแบบประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ จำานวน 3 ด้าน 
และ 11 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการกำาหนดพันธกิจ จำานวน 3 ตัวชี้วัด 2) ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการสอน จำานวน 4 ตัวชี้วัด และ 3) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน จำานวน 4 
ตัวชี้วัด ผลการประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารพบว่ามีความเหมาะ
สมอยูใ่นระดบัมาก 2. ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนัของภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดย
รวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ของของภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3. โปรแกรมการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร มีองค์ประกอบดังนี้คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการพัฒนา และ
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การประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำาทางวิชาการ จึงออกแบบเนื้อหาของโปรแกรม
โดยเน้นเน้ือหาตามค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นที่มีความต้องการอันดับแรก คือ ด้านการกำาหนดพันธ
กิจ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน วิธีการพัฒนาคือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม

ผลการประเมนิโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผูน้ำาทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

Abstract

The study aimed to 1) study the components and indicators of academic leadership 
of the educational institution administrators ; 2) study the current state and desirable state 
of academic leadership enhancement of the educational institution administrators ; 3) design 
an academic leadership enhancement program for the educational institution administrators. 
The study was divided into 3 phases. In Phase 1, the certified scholars who assessed the 
components and indicators comprised 5 certified scholars in educational administration. In 
Phase 2, the sample comprised educational institution administrators, deputy educational 
institution administrators for academic affairs, and teachers, totally 129 persons, obtained 
through stratified random sampling. In Phase 3, the certified scholars who assessed the 
academic leadership enhancement program for the educational institution administrators  
comprised 5 educational institution administrators and deputy educational institution  
administrators for academic affairs. The instruments for data collection comprised a suitability 
assessment form, a questionnaire inquiring about the current state and desirable state, which 
was a 5-level rating scale questionnaire with the discrimination ranging from 0.33 to 0.73 
and the total reliability of 0.82, an interview form, and a suitability assessment form for the 
program. The analysis employed the mean and standard deviation. 

The results are as follows: 1. The components of academic leadership of the  
educational institution administrators were in 3 aspects and there were 11 indicators. They 
were: 1) defining the mission, with 3 indicators ; 2) administration of the curriculum and 
teaching, with 4 indicators ; and 3) promotion of instructional atmosphere, with 4 indicators. 
The assessment of the components and indicators of academic leadership of the educational 
institution administrators revealed high suitability. 2. The study revealed that the current state 
of academic leadership of the educational institution administrators was in the high level, on 
the whole and on every aspect, and the desirable state of academic leadership of the edu-
cational institution administrators was in the high level, on the whole and on every aspect. 3. 
The academic leadership enhancement program for the educational institution administrators 
had the following components: principle, objective, content, method of development, and 
evaluation. In order to equip the educational institution administrators with academic leader-
ship, the content of the program was designed to emphasize the content according to the 
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บทนำา

การบรหิารจดัการศึกษา ผูบ้รหิารโรงเรยีน
จะตอ้งใชศ้าสตร์และศลิปใ์นการบรหิารงาน เพราะ
ผู้บริหารถือเป็นผู้นำาหลักของโรงเรียนในยุคปฏิรูป
การศกึษาทีจ่ะสง่ผลใหป้ระสบความสำาเร็จ ผูบ้รหิาร
ต้องรู้จักวิธีการดึงผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน ผู้นำาต้องมีลักษณะดังนี้คือ จะต้อง
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ สามารถกำาหนด
หรือสร้างภาพความสำาเร็จขององค์กรในอนาคต
สามารถสื่อความหมายของวิสัยทัศน์ให้ผู้ร่วมงาน
เข้าใจในองค์กรเข้าใจตรงกัน (Communication) 
โดยต้องโน้มน้าวใหท้กุคนในองคก์รหรอืสถานศกึษา
ยอมรับวิสยัทัศนห์รอืภาพความสำาเรจ็นัน้ เกดิจาก
ความคิดของทุนคนมิใช่เกิดจากผู้นำาหรือผู้บริหาร
การศกึษาแตเ่พยีงฝา่ยเดยีว แตจ่ะตอ้งเกดิจากทกุ
ฝ่ายในโรงเรียนที่มีภาระผูกพันและต้องมีความมุ่ง
มั่น (Commitment) คือต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ท่ีจะขัดขวางต่อความพยายามหรือต่อการดำาเนิน
งานเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จ ตามวิสัยทัศน์ที่กำาหนด 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 
2552: 9) สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and 
Miskel (2005: 45) ทีส่รปุวา่ประสทิธผิลทางการ
จัดการสถานศกึษาคอืผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียน และความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติทางบวก (Hoy and Miskel. 2005: 
380) จะเหน็ไดว้า่ภารกจิของการศกึษาและผูจ้ดัการ
ศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 

2545 กค็อืการพฒันาผูเ้รียนใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ คือ 1) การเป็นคนดี 2) การเป็นคนเก่ง 
3) การเป็นคนมีความสุข

ผูบ้รหิารนบัวา่มคีวามสำาคญัตอ่การจัดการ
ทางการศึกษาผู้บริหารเป็นผู้นำาจะส่งผลต่อการ
พฒันาการศึกษาเปน็อยา่งมากโดยทัว่ไปคุณลกัษณะ
ของผู้บริหารจัดการจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มี
ปฏิภาณไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม 
รู้จักปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการโน้มน้าว
จิตใจมีความเข้าใจบุคลิกท่ัวไปและเข้าใจสังคมได้
ด ีมีความอดทนและรบัผดิชอบสูงมีมนษุยสัมพนัธ์
ทีด่ปีระสานงานไดด้มีคีวามเชือ่มัน่ในตนเองสงูและ
ยอมรับนับถอื ผูซ่ึ้งให้ความชว่ยเหลอืผูอ้ืน่และความ
ยุติธรรม ลักษณะดังกล่าวไม่ได้หากันได้ง่ายๆ ใน
สถานศกึษาทีห่ายากยิง่กวา่นัน้ คอื ภาวะผูน้ำา (ธร 
สุนทรายุทธ. 2551: 325) 

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ (Instructional 
Leadership)เป็นภาวะผู้นำาที่พัฒนามาจากภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง(Transformational Leader-
ship) (Mc Ewans. 1998) มุ่งการปรับเปลี่ยนมุม
มองของงานในวงทีก่วา้งกวา่และเปน็ระบบมากกวา่
แตภ่าวะผูน้ำาทางวชิาการจำากดัวงเขา้มาทีง่านดา้น
วิชาการขององค์กรความพยายามในการปฏิรูป
การศึกษาในวงกว้างจะมุ่งไปที่วิธีการที่เป็นระบบ
เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันก็ส่ง
เสริมให้มีรูปแบบภาวะผู้นำาทางวิชาการ (Elmore. 
2000) ผูบ้รหิารโรงเรยีนเปน็บคุคลทีอ่ยูใ่นตำาแหนง่
ทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิให้เกิดความรว่มมอือยา่งมากจาก

need indexes of the first few needs, which were: defining the mission, promotion of learning 
atmosphere, and administration of the curriculum and teaching. The method of development 
employed workshop and training.

The assessment of the academic leadership enhancement program for the  
educational institution administrators under Secondary Education Service Area 26 by the 
certified scholars revealed that the suitability was in the high level.

Keywords: Development, Academic Leadership
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ครูความร่วมมือนี้จะนำาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติ
การสอนของครซ่ึูงการพฒันาเชน่นีก็้จะชว่ยเพิม่พนู
การเรียนรู้ของนักเรียนด้วย (Leithwood. 2006) 
รูปแบบภาวะผู้นำาทางการศึกษา(Educational 
Leadership) ส่วนใหญ่เน้นความสำาคัญของผู้นำา
โรงเรียน (School Leaders)โดยที่ผู้นำาโรงเรียน
จะต้องใส่ใจอย่างมากกับงานการเรียนการสอน
ของโรงเรียนหากต้องการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใน
ท้องถิ่นผู้บริหารโรงเรียนจำาเป็นต้องเป็นผู้นำาทาง
วิชาการและหลักสูตรดังนั้นจึงเรียกมิติภาวะผู้นำา
โรงเรียน (School Leadership) ว่าเป็นภาวะผู้นำา
ทางวิชาการ (MacNeill และคณะ. 2003) ดังนั้น 
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยผู้
บรหิารตอ้งทำาหนา้ทีเ่ป็นผู้นำาในการจดักระบวนการ
เรียนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูไ้ดต้ามจดุ
มุง่หมายและโครงสรา้งสาระการเรียนรู้ตามหลักสตูร
รวมทัง้พฒันาเนือ้หาสาระและกจิกรรมทีส่อดคลอ้ง
กบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนซึง่ผูบ้รหิาร
จะต้องเรยีนรู้และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรการจดัทำาเนือ้หาสาระ
และกระบวนการเรยีนการนเิทศตดิตามและประเมนิ
ผลการศึกษาเพือ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำาการพฒันางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
ปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาจากการสำารวจความคิด
เห็นจากบุคลากรทางการศึกษาพบว่า ประสบ
ปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาใน
ดา้นวชิาการ คอืผู้บรหิารสถานศกึษาขาดวสิยัทศัน์
ในการจัดการศึกษาระบบการบริหารงานวิชาการ
ยังขาดประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในด้านสถานศึกษาพบว่าผู้
บริหารยังขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา 
การกำาหนดพันธกิจ การบริหารหลักสูตรและการ
สอนการนิเทศการสอน การกำากับติดตามความ
ก้าวหน้าของนักเรียน การส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนการสอนทำาให้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำา และเพื่อให้สถาน

ศกึษามคีณุภาพและการเปล่ียนแนวทางการบรหิาร
ตามการปฏิรปูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงจำาเป็นต้องมีผู้บริหารการศึกษาท่ี
มีความรู้มีบทบาทในการบริหารงานอย่างมีอิสระ
โดยมุง่เนน้การสง่เสรมิดา้นวชิาการเปน็หลกัสำาคญั
อันจะก่อให้เกิดความสำาเร็จในการปฏิรูปการเรียน
รู้และปฏิรูปการการศึกษาโดยรวม ซึ่งบทบาทที่
สำาคัญอันดับแรก คือการเป็นผู้นำาทางวิชาการโดย
ให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานซึ่งจะนำาไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2557 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้มีนโยบายส่งเสริมการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยการบริหาร
โดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานทำาใหผู้บ้รหิารมกีารดำาเนนิ
การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ และบริหารงาน
ในสถานศึกษาตามนโยบายดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ส่ง
ผลตอ่ประสทิธภิาพการบรหิารงานวชิาการในสถาน
ศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมา (สำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. 2557: 18 – 19)

การนำาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำาถูก
นำามาใช้อย่างกว้างขวาง โปรแกรมการพัฒนาถูก
ใชเ้พ่ือช่วยเพิม่ทกัษะ ประสิทธภิาพของการทำางาน 
การฝกึทกัษะภาวะผูน้ำาสามารถจดัทำาขึน้ไดห้ลายรปู
แบบ นับตัง้แตก่ารสัมมนาเชิงปฏิบตักิารท่ีมุง่เน้นท่ี
ทกัษะเฉพาะอยา่งทีใ่ชเ้วลาสัน้ๆ ไปจนถึงโปรแกรม
ซึง่ครอบคลมุเน้ือหาและการฝกึทกัษะในระดบักว้าง
ซึ่งใช้เวลานาน (วิเชียร วิทยาอุดม. 2550: 250) 
ประกอบการบริหารการศกึษาแนวใหมท่ีย่ดึโรงเรยีน
เปน็ฐานและวธิกีารพฒันางานทีเ่หมาะสมกค็อื การ
ใช้หลักการประเมินครบวงจรหรือวงจรพัฒนางาน 
(PDCA) เพราะเปน็รปูแบบทีส่ะทอ้นการปฏบัิติงาน
หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของคน ทำาให้เข้าใจ
สภาพการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อร่วมงานและ
องค์การ สามารถตัดสินใจเลือกสภาพที่เหมาะสม
กบัการดำาเนินงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ รวมทัง้มจีดุ
มุ่งหมายเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานหรือแก้ไข
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ปัญหาเฉพาะจุด (สันต์ ศูนย์กลาง. 2551: 56) 
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับ
สถานศึกษาและแนวทางพัฒนางานในแนวคิดดัง
กล่าวน่าจะนำามาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารได้เป็น อย่างดี

จากเหตผุลดงัทีไ่ดก้ลา่วมากขา้งตน้ทำาให้
ผูว้จิยัมคีวามสนใจท่ีจะพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของครูและบุคลากรและบริบทการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้รับ
การพัฒนาเกิดความรอบรู้และสามารถนำาผลการ
พัฒนามาปฏบิตังิานตามขอบข่ายงานวชิาการทีจ่ะ
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
ซึ่งภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นคุณลักษณะที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถาน
ศกึษาโดยเฉพาะการบรหิารงานดา้นวชิาการใหเ้กดิ
ประสทิธิผลและประสทิธภิาพซึง่ขอ้คน้พบอาจเปน็
แนวทางในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้ภีาวะ
ผูน้ำาทางวชิาการ และอาจสง่ผลใหก้ารจดัการศกึษา
บรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต26 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ในการเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต26

3. เพือ่ออกแบบโปรแกรมเสรมิสรา้งเสรมิ
สรา้งภาวะผู้นำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 26

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดของภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหารการศึกษาคือผู้บริหารหน่วยงานหรือ
ศึกษานิเทศก์นักวิชาการท่ีมีวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญา
เอกเปน็ผู้มบีทบาทในการเปน็วทิยากรให้หน่วยงาน
พฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการเปน็ผูบ้รหิารระดบัสงู
ทีป่ระสบความสำาเรจ็เก่ียวกบัภาวะผู้นำาทางวชิาการ 
จำานวน 5 คน

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พงึประสงคใ์นการเสริมสรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา

กลุม่ตวัอยา่งไดม้าโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ 
(Stratified Random Sampling)ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 129 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ระยะที่ 3 ออกแบบโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินความเหมาะสม

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำานวน 5 คน 
ทีม่วีฒุกิารศกึษาไมต่่ำาปรญิญาเอก มปีระสบการณ์
ดา้นการบรหิารงานในโรงเรยีนทีป่ระสบการณค์วาม
สำาเร็จ ไม่ต่ำากว่า 10 ปี

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งเป็น 4 ชนิด

1. แบบประเมินความเหมาะสม 

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ 
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3. แบบสัมภาษณ์ 

4. แบบประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ตรวจสอบจำานวนและความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาแตล่ะฉบบั ใชว้เิคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

2. ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกับสถานภาพและขนาด
ของโรงเรียน วิเคราะหโ์ดยใช้คา่ความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)

3. นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมา
ให้คะแนนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแบบ
มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) แบง่เปน็ 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ตามลำาดับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ผลการวิจัย 

จากการวจิยัเพือ่การพฒันาโปรแกรมเสรมิ
สรา้งภาวะผู้นำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
26 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

1. องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ จำานวน 
3 ด้าน และ 11 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้าน
การกำาหนดพนัธกจิ จำานวน 3 ตวัชีว้ดั 2) ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการสอน จำานวน 4 ตัวชี้วัด 
และ 3) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 
จำานวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร 
พบว่า ท้ังองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
และเป็นรายดา้นทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของของภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก

3. โปรแกรมการเสรมิสรา้งภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหาร มีองค์ประกอบดังนี้คือ หลัก
การ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการพัฒนา และการ
ประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผูน้ำาทางวชิาการ จงึออกแบบเนือ้หาของโปรแกรม
โดยเนน้เนือ้หาตามคา่ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็ทีม่ี
ความตอ้งการอนัดบัแรก คอื ดา้นการกำาหนดพนัธ
กจิ ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรูด้า้นการ
บรหิารหลกัสตูรและการสอน วธิกีารพฒันาคอืการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารและการฝกึอบรมมกีารประเมนิ
ความรูก้อ่นและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมและการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม

ผลการประเมนิโปรแกรมเสรมิสรา้งภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยผูท้รงคณุวฒุพิบวา่ มคีวามเหมาะสมและความ
เป็นไปอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

จากการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริม
สรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
26 ผู้วิจัยนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
กำาหนดพันธกิจ มี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) กำาหนดวิสัย
ทศันด์า้นวิชาการสำาหรับสถานศกึษา 2) การกำาหนด
เป้าหมายด้านวิชาการสำาหรับสถานศึกษา 3) การ
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สือ่สารเปา้หมายของโรงเรยีน การบริหารหลกัสตูร
และการสอนมี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) การนิเทศและ
การประเมินการสอนของครู 2) การประสานการ
ใช้หลักสูตร 3) การติดตามตรวจสอบและดำาเนิน
การความก้าวหน้าของนักเรียน 4) การวัดและ
ประเมินผล และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียน
การสอนมี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) การบริหารเวลาที่ใช้
ในการจดัการเรยีนการสอน 2) การจดัใหม้สีิง่จงูใจ
ให้กับครู 3) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู 
4) การจดัให้มีสิง่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ผูว้จัิยอภปิราย
แต่ละองค์ประกอบดังนี้

1.1 ดา้นการกำาหนดพนัธกจิ มรีายละเอยีด
ตัวช้ีวัดดังนี้ การกำาหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการ
สำาหรับสถานศึกษา การกำาหนดเป้าหมายด้าน
วิชาการสำาหรับสถานศึกษา และการสื่อสารเป้า
หมายของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะว่าการกำาหนดพันธ
กจิของสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธ ิผลสูแ่นวทางการ
ปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะเปิดโอกาส
ให้ครู ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของนักเรียนและชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการกำาหนดพันธกิจ มีการประชุมชี้แจง
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ รวมถึงเป็นผู้นำาในการจัดทำาแผนงาน
วิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของทุกฝ่าย มีการกำากับ ติดตามและประเมินผล
การดำาเนินงาน และนำาผลการประเมินไปกำาหนด
แนวทาง การพฒันาใหบ้รรลเุปา้หมายในการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุเทพ 
พงศ์ศรีวัฒน์ (2553: 26) ได้สรุปว่า การกำาหนด
พันธกิจเป็นการกำาหนดทิศทางของโรงเรียนเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เป็นครูใหญ่จะต้อง
ทำาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ของตน การกำาหนด
ทิศทาง (Direction Setting) ท่ีดีควรครอบคลุม
ภารกิจ 3 ด้าน อย่างชัดเจน ได้แก่ 1) การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน 2) การสร้างฉันทามติ
ร่วมกันต่อเป้าหมาย 3) การกำาหนดความคาด
หวังต่อผลงานไว้สูง และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พนัส ด้วงเอก (2555: 22) ได้สรุปว่า การ

กำาหนดวสัิยทศัน ์พนัธกจิและเป้าหมายจำาเปน็ตอ้ง
กำาหนด วิสัยทัศน์เพื่อมองอนาคตว่าโลกและสังค
มรอบๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างและสถานศึกษา
จะตอ้งปรบัตวัปรบัหลกัสูตรอยา่งไร จงึจะพฒันาผู้
เรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัยในการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ซึ่งทำาได้
โดยอาศยัความรว่มมอืของชมุชน พอ่แม ่ผูป้กครอง 
ผูเ้รยีน ภาคธรุกจิ ภาครฐัในชมุชน รว่มกนักบัคณะ
กรรมการสถานศกึษาแสดงความประสงคอ์นัสงูสง่
หรือวสัิยทัศน์ท่ีปรารถนาใหส้ถานศกึษาเป็นสถาบนั
พฒันาผูเ้รยีนทีม่พีนัธกจิ เพือ่การปฏบิตังิานทีเ่หมาะ
สมตามหลกัสตูรของสถานศกึษาและมาตรฐานหลกั
การศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กำาหนดไว้

1.2 ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
มรีายละเอยีดตวัชีว้ดัดงันี ้การนเิทศและการประเมนิ
การสอนของครู การประสานการใช้หลักสูตร การ
ติดตามตรวจสอบและดำาเนินการความก้าวหน้า
ของนักเรียน การวัดและประเมินผล ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะการบริหารหลักสูตรในด้านการบริหาร
งานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาท
สำาคญัยิง่ในการจดัการหลักสตูรการนำาหลกัสตูรไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารจะต้องจัดให้
มกีารประชมุชีแ้จงใหค้วามรูใ้นการพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษากับคณะครู ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำา
แนะนำาเกีย่วกบัการจัดทำาแผนการจดัประสบการณ์
ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กทุกด้าน ส่งเสริมให้ครูนำา
เทคนิคการสอนแบบใหม่มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและนำาผลการพัฒนานักเรียน เป็นข้อมูล
ใน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมถึงจัดให้
ครมูกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณใ์นการ
พัฒนาการเรียนการสอน สอดคล้องกับ Mbatha 
(2004: 165-A) ทีส่รปุวา่ การสรา้งเปา้หมายของ
โรงเรยีนใหช้ดัเจนการสรา้งเครอืขา่ยวชิาการระหวา่ง
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสถาน
ศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง และการอภิปรายกันเป็น
ประจำาระหวา่งผู้เรยีนกบัครเูก่ียวกับความก้าวหนา้
จะช่วยปรบัปรุงผลการเรยีนให้ดีขึน้ในการปรบัปรงุ
การปฏิบัตินั้น จำาเป็นต้องจัดการฝึกอบรมภายใน
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สถานศึกษาใหผู้บ้รหิารสถานศึกษาและครมูกีารตัง้
เป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประจำาป ีและจดั
ตัง้เครอืขา่ยสถานศกึษา และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของรุจิร์ ภู่สาระ (2545: 154-159) ได้ให้ความ
หมายไวว้า่ การบรหิารหลกัสตูรในดา้นการบรหิาร
งานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาท
สำาคัญยิ่งในการจัดการหลักสูตรการนำาหลักสูตร
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้หลักสูตรการ
วางแผนดำาเนนิการอยา่ง มกีารสง่เสรมิของทกุกลุม่
ทุกคนในด้านการบริหารงานวิชาการ 

1.3 ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีน
การสอน มีรายละเอียดตัวช้ีวัดดังน้ี การบริหาร
เวลาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 2) การจัดให้
มีสิ่งจูงใจให้กับครู 3) การส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพครู 4) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้
ทั้งนี้เพราะว่าการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูเป็นการ
สรา้งแรงจงูใจใหก้บับุคลากรในโรงเรยีนรว่มมอืกนั
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่พึงปรารถนา เป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวก
ด้านการเรยีนรู ้รวมทัง้การใหร้างวลัและการให้การ
ยอมรับการทำางานของครู นับเป็นบทบาทที่สำาคัญ
สว่นหนึง่ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการท่ีจะทำาใหเ้กิด
ความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ David 
และ Thomas (1989: 40) ได้อธิบายว่า การจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มบีรรยากาศดา้น
วิชาการ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสร้าง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
อย่างเป็นระเบียบ คำาแนะนำาท่ีผู้บริหารควรนำาไป
ปฏิบัติคือ 1) ปกป้องเวลาการสอนและการเรียน
จากสิ่งที่รบกวนต่างๆ 2) พัฒนานโยบายที่มีอยู่
ให้ชัดเจนและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการควบคุม 3) ช่วยให้ครูเรียนรู้และเข้าใจ
กฎเกณฑ์ของการจัดการภายในห้องเรียน 4) รับ
ความร่วมมือของนักเรียนในการสร้างส่ิงแวดล้อม
ทางด้านวิชาการและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5) รักษาสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนและสถานที่
ที่เป็นที่อยู่อาศัยน่าพึงพอใจ 6) แสดงความสนใจ
ต่อตัวนักเรียนโดยการถามถึงสุขภาพครอบครัว 

ชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 7) ถ้าจำาเป็นต้องใช้
ระเบียบวินัยการไล่ออกก็ต้องนำามาใช้กับผู้ที่สร้าง
ปัญหาอย่างร้ายแรงภายในโรงเรียน 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
และเป็นรายดา้นทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของของภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้านทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
วานิสินธุ์ ผาลา (2557: 79) ที่พบว่าการพัฒนา
ตวับ่งชีภ้าวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน 
สงักดัเทศบาลเมอืงนครพนม ตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
นครพนมทีพ่ฒันาได ้มจีำานวน 88 ตวับง่ชี ้มคีวาม
เหมาะสมระดับมากที่สุด จำานวน 46 ตัวบ่งชี้ และ
เหมาะสมระดับมาก จำานวน 42 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยนำา
ประเด็นแต่ละด้านมาอภิปรายดังนี้

2.1 ด้านการกำาหนดพันธกิจ 

สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ผู้บริหารสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เป้าหมาย
และพนัธกจิ เพือ่พฒันางานวชิาการใหก้บัทกุฝา่ยที่
เกีย่วข้อง คา่เฉลีย่ต่ำาสดุอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก ่
ผู้บริหารเป็นผู้นำาในการจัดทำาแผนงานวิชาการที่
สอดคล้องกับสภาพการเปลีย่นแปลงของสงัคมโดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและชุมชน 

สภาพทีพึ่งประสงค์ของภาวะผูน้ำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่สงูสดุไดแ้ก ่กำาหนดเปา้หมาย
ของโรงเรียนโดยคำานึงถึงนโยบายและจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาระดับชาติ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำา
สุด ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้นำาในการจัดทำาแผนงาน
วชิาการทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นแปลงของ
สงัคมโดยการมสีว่นรว่มของคร ูบคุลากรและชมุชน 

ผลจากการศึกษาที่พบว่าองค์ประกอบ
ภาวะผู้นำาทางวิชาการด้านการกำาหนด พันธกิจ 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้
บริหารฝ่ายวิชาการและครู มีสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้
บริหารจะต้องมีความสามารถในการใช้กลยุทธ์ทั้ง
การเป็นผู้นำาการบริหารและการนำากลุ่มให้กระทำา
กิจกรรมทางด้านวิชาการให้บรรลุผลซึ่งจะมีผล
ต่อการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนต่อไป และการ
กำาหนดเป้าหมายของโรงเรียนนั้นจะต้องมีความ
ชัดเจน โดยเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรยีน โดยเนน้ใหท้มีงานมสีว่นรว่มในการกำาหนด
เปา้หมายทางวชิาการของโรงเรยีน ซึง่จะตอ้งรวมถงึ
ความรบัผดิชอบของคณะคร ูเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุด สอดคล้องกับ Neal (2007: 36-A) ที่พบ
วา่ ผูน้ำาทีม่ปีระสบการณส์ามารถบรหิารและแกไ้ข
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยใช้เทคนิคการตัดสินใจ
และการมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหาตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้ 

2.2 ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 

สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พจิารณารายขอ้ท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุไดแ้ก ่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ เพือ่จัดทำาและพฒันาเกณฑม์าตรฐาน
ด้านการเรียนของนักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
ไดแ้ก ่กำาหนดระเบยีบเกีย่วกบัการวดัและประเมนิ
ผลของสถานศึกษา 

สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนและเป็นผู้นำาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเน่ืองทุกปี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ มี
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

ผลจากการศึกษาที่พบว่าองค์ประกอบ
ภาวะผู้นำาทางวิชาการด้านการบริหารหลักสูตร
และการสอน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการและครู มีสภาพ
ปจัจบุนัและสภาพท่ีพงึประสงคโ์ดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารหลักสูตรใน
ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการจัดการหลักสูตร 
การนำาหลักสูตรไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพโดย
การใชห้ลกัสตูรการวางแผนดำาเนินการอยา่งมกีาร
ส่งเสริมของทุกกลุ่มทุกคน โดยผู้บริหารจะต้องมี
การประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษากับคณะครู ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำา
แนะนำาเกีย่วกบัการจัดทำาแผนการจดัประสบการณ์
ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กทุกด้าน ส่งเสริมให้ครูนำา
เทคนิคการสอนแบบใหม่มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและนำาผลการพัฒนานักเรียน เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมถึงจัดให้
ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน

2.3 ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีน
การสอน 

สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พิจารณารายขอ้ทีม่คีา่เฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ผู้บริหาร
สนับสนุนและให้รางวัลจากการปฏิบัติงานที่เป็น
ผลสำาเร็จ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ การส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เวลา
ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 

สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
ผู้บริหารสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทรัพยากร 
และสิง่อำานวยความสะดวกทีเ่กดิประโยชนต์่อการ
เรียน การสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ ส่งเสริม
สนบัสนนุใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรู้โดยใชเ้วลาให้
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 

ผลจากการศึกษาที่พบว่าองค์ประกอบ
ภาวะผูน้ำาทางวิชาการดา้นการส่งเสรมิบรรยากาศ
การเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครู มี
สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพงึประสงคโ์ดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการดูแล เอาใจใสค่รู
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และนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครู ผู้บริหารและนกัเรยีน ดงันัน้การส่งเสรมิ
บรรยากาศด้านการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการให้
รางวลัและการใหก้ารยอมรับนกัเรยีนทีม่ผีลสัมฤทธิ์
ด้านวิชาการสูง และ เมื่อนักเรียนมีการปรับปรุง
ผลการเรียนขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ ผู้บริหารต้องให้
โอกาสนักเรียนในการเป็นท่ียอมรับในห้องเรียน
และในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็น
ผูท้ำาหนา้ทีป่ระสานระหว่างห้องเรียนและโรงเรียน
ในดา้นการใหร้างวลั เพือ่เปน็การยนืยนัวา่ผูบ้รหิาร
ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

3. โปรแกรมการเสริมสรา้งภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหาร มีองค์ประกอบดังนี้คือ หลัก
การ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการพัฒนา และการ
ประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้นำาทางวชิาการ จงึออกแบบเน้ือหาของโปรแกรม
โดยเนน้เนือ้หาตามคา่ดชันีความตอ้งการจำาเปน็ทีมี่
ความตอ้งการอนัดบัแรก ผูว้จิยัไดส้ร้างกระบวนการ
เสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร โดย
แยกออกเป็น 3 Module ดังนี้คือ Module 1 การ
กำาหนดพันธกิจ เนื้อหาในโมดูลน้ีเป็นการจัดทำา
กรอบเป้าหมาย จดุประสงค ์และพนัธกจิของสถาน
ศึกษา ซึ่งจะต้องมีจุดประสงค์ที่ระบุชัดเจนต้อง
เป็นไปตามสภาพการณ์ในช่วงเวลาหรือช่วงวิกฤติ
ด้วยสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่มีทิศทางและ
ขอบเขตที่จะนำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ เนื้อหาจึง 
มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำาหนดเป้า
หมายของสถานศึกษาและการสื่อสารเป้าหมาย
ของสถานศึกษา Module 2 การบริหารหลักสูตร
และการสอน เนื้อหาในโมดูลนี้เนื้อหามุ่งให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลางระดับประเทศ การกำาหนดมาตรฐาน การ
เรยีนรูแ้ละสาระการเรียนรู้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสภาพ
แวดลอ้มทรัพยากร การจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษา 
การจัดทำาหนว่ยการเรยีนรู ้และ Module 3 การสง่
เสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอน เนือ้หาในโมดูล
น้ีเปน็การพฒันาสิง่แวดล้อมทางกายภาพท่ีสะอาด 
รม่ร่ืน เปน็ระเบยีบ ปลอดภยัและเอือ้ตอ่การจดัการ

เรียนรู้ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากร 
และสิง่อานวยความสะดวกที่เกิดประโยชน์ตอ่การ
เรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางวชิาการแหลง่เรยีนรู ้รวมถงึสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียน เนื้อหาจึงมุ่ง
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาแก่
ผู้เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนาคือ การประชุม
เชงิปฏบิตักิารและการฝกึอบรม โดยมกีารประเมนิ
ความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ผลการ
ประเมนิโปรแกรมเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยผูท้รงคุณวฒุพิบ
วา่ มคีวามเหมาะสมและความเปน็ไปอยูใ่นระดบัมาก 
ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะกอ่นการสรา้งโปรแกรมผูว้จัิยได้
ศกึษาแนวคิดหลกัการเกีย่วกบัการพฒันาโปรแกรม
และการสงัเคราะหก์ระบวนการพฒันาโปรแกรม ผู้
วิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรม คือ ชุดกิจกรรมต่างๆ ที่
ออกแบบพฒันาขึน้จากแนวคดิทฤษฏ ีหลกัการ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
ความรู้และทักษะในการปฏบิตังิานตา่งๆ ของผูเ้ขา้
ร่วมโปรแกรม ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบของ
โปรแกรม 2) กระบวนการพัฒนาโปรแกรม องค์
ประกอบของโปรแกรม ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) 
วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) วิธีดำาเนินการ 5) การ
ประเมินผลโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ปริญญา มีสุข (2552: 56) ได้ให้ความหมายของ
โปรแกรมการพัฒนาทางวิชาชพีของครวู่าเปน็ระบบ
แผนโครงสร้างทีก่ำาหนดกจิกรรมตา่งๆ ทีอ่อกแบบ
มา เพือ่ช่วยเหลอืครูให้ทำากิจกรรมกับเพือ่นรว่มงาน 
โดยทกุกจิกรรมลว้นมทีางแนวทาง เพือ่จดุมุง่หมาย
เดยีวกนัเพือ่การปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิความรูแ้ละ
ทักษะในการปฏิบัติงานของครู และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของจินตนา ศรีสารคาม (2554: 56) 
ไดศ้กึษาการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาภาวะ
ผูน้ำาทางวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการ
ประเมนิกอ่นและหลงัการทดลองโปรแกรมพฒันา
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ภาวะผูน้ำาทางวชิาการกบัผูร้ว่มโปรแกรมทกุประเภท
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เท่ากับ .01 2) 
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของสถานศึกษา อยู่
ในระดับมากที่สุด 3) ปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก แสดงให้เหน็วา่โปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ำาทาง
วชิาการสำาหรบัพฒันาบคุลากรในสถานศกึษาข้ันพ้ืน
ฐาน ทีว่จิยัและพฒันาขึน้มคีณุภาพตามสมมตฐิาน
การวิจัยที่กำาหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1.1 ดา้นการกำาหนดพนัธกจิ สถานศกึษา
ควรมกีารรว่มกนัวเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการ
ของนกัเรยีนและชมุชน เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานใน
การกำาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ การ
ประเมินผลการดำาเนินงานและนำาผลการประเมิน
ไปกำาหนด แนวทางการพัฒนา และต้องการผู้
บริหารท่ีเป็นนักปรับปรุงส่งเสริมแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

1.2 ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน 
ผู้บริหารควรส่งเสริมจัดประชุมอบรมครูให้เข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการใช้หลักสูตร ผู้
บริหารจัดทำาโครงสร้างหลักสูตร และสาระต่างๆ 
ที่กำาหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา และนำาผล
การประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรและพฒันาการจดั 
การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตร

1.3 ดา้นสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนการ
สอน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูค้นคว้าหาความ
รู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เนือ่ง ผูบ้รหิารรบัรูแ้สดงความยนิดแีละประกาศ
เมือ่มคีวามกา้วหนา้หรอืความเปน็เลิศทางวชิาการ
ของนักเรียนหรือครู และส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครนูำาความรูแ้ละทกัษะตา่งๆ ทีไ่ดร้บัจาการศกึษา
อบรมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ เพื่อ
ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรใหม้กีารวจิยัตรวจสอบภาวะผูน้ำา
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาตามหลักการพัฒนาแบบต่อเนือ่ง เพือ่หาจดุ
เด่น จุดด้อยทั้งที่เป็นภาวะผู้นำาทางวิชาการและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับปัญหาและไม่หลงทาง

2.2 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริม
สรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนใน
สงักดัอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบความสำาคญัของโปรแกรม
การวจัิยวา่มคีวามเหมอืนหรอืแตกตา่งกนัระหวา่งผู้
บรหิารสถานศกึษาหรอืไม ่เพือ่ใหก้ารพฒันาเปน็ไป
อย่างสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย และกลุ่มตวัอยา่ง
ที่มีสถานะและบริบทใกล้เคียงกัน

กิตติกรรมประกาศ

วทิยานิพนธ์ฉบับน้ีสำาเร็จสมบูรณไ์ด้ด้วยความ
กรณุาและความชว่ยเหลอืจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.สาวิตรี รตโนภาสสุวรรณลี ประธานควบคุม
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา ข้อคิด
และข้อเสนอแนะ ตลอดจน
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