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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดเ้พราะไดรั้บความกรุณาการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหลาย
ฝ่าย ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณสถาบนัและบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 
 ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน และคณาจารยทุ์ก
ท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบพระคุณ พระครูธรรมาภิสมยั, ดร. ท่ีปรึกษาหลกั และ ดร.พรสมบติั ศรีไสย ท่ีปรึกษา
ร่วมท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ด้วยความ
ละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมาผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข , ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ และนายน าศิลป์ วิเศษ 
คณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาของแบบสอบถามจนเป็นเคร่ืองมือมาตรฐานสามารถน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทุกประการ 
 ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการสถานศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีกรุณา
ให้เก็บข้อมูล ขอขอบพระคุณครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในการใหข้อ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจนงานวจิยัส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ – คุณแม่ อันเป็นท่ีเคารพรักยิ่งของผูว้ิจ ัยซ่ึง
วางรากฐานการศึกษาท่ีดี และขอบคุณครอบครัวท่ีคอยให้การสนับสนุนและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิ่ง
ของผูว้จิยั 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากสารนิพนธ์เล่มน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาของคุณพ่อคุณ
แม่ ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีใหผู้ว้จิยัมีโอกาสศึกษาจนส าเร็จ 
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   บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 ประทีป พรมภกัดี : ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น (ACADEMIC LEADERSHIP OF SCHOOLS SADMINISTRATORS 
UNDER KHON KAEN PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION), คณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ : พระครูธรรมาภิสมยั, ดร., ดร.พรสมบติั ศรีไสย. 
 
 สารนิพนธ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน 5 ดา้นคือ ดา้นการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบนัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ด้านการนิเทศทางการศึกษา และศึกษา
เปรียบเทียบ จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างานกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือครูผูส้อน
จ านวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบัมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.96 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน การทดสอบค่า 
t-test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One way ANOVA)  
  
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่นอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศ พบวา่
ไม่แตกต่าง และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ดา้นการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นการนิเทศน์ทางการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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The objective of the this thematic paper were to study the level of academic leadership of 
school administrators under Khon Kaen provincial administrative organization in 5 aspects ; analysis 
of the current vision, goals, and  mission of the school, developing curriculum  and  instructional 
manage, creating a learning atmosphere, supervision of education , and a comparative study classified 
by sex and work experience. Research sample was 217 teachers. The tool used in this research was 
rating scale 5 levels of questionnaire with reliability value at 0.96. The computer packaged program 
was used to analyze data. The statistics used in this research were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test.  

 
The results of the research were as follows: 
The level of academic leadership of schools administrators under Khon Kaen provincial 

administrative organization is moderate. Comparing the level of academic leadership of schools 
administrators under Khon Kaen provincial administrative organization classified by sex , this research 
revealed that it was not statistically significant different. And compared by work experience, the 
finding was statistically significant differences at .01 in terms of analysis of the current vision, goals, 
and  mission of the school, developing curriculum  and  instructional manage, creating a learning 
atmosphere, and supervision of education.  
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เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ดว้ยวธีิการของ Scheffe´ 74 

4.11 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็น
ของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร ด้านการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ 75 

4.12 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จ  าแนกตามเพศ 76 

4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนท่ีท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน 77 



ซ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
  

ตารางท่ี  หนา้ 
4.14 ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู ้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จ  าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน ดว้ยวธีิการของ Scheffe´ 

 
 
 

78 
4.15 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การศึกษาจดัวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ในการพฒันาประเทศ ไม่วา่จะเป็นการพฒันา

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม การท าให้บุคคลในชาติมีคุณภาพ มีศกัยภาพเพื่อ
เป็นก าลงัอนัส าคญัในการพฒันาประเทศนั้น ตอ้งอาศยักระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาช่วยสร้างความรู้ ความคิด ทกัษะ เจตคติ ให้คนไทยรู้จกัตนเอง รู้จกัชีวิต เขา้ใจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตนอาศยั และน าความรู้ความเขา้ใจมาใชแ้กปั้ญหา รวมทั้งสร้างสรรคชี์วิตและสังคม
ใหดี้ข้ึน (ภารดี อนนัตน์าว,ี 2555, หนา้ 231) ซ่ึงตรงกบัเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ท่ีต้องการให้สังคมเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้าง
โอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ให้กา้วทนักบัโลกยุคขอ้มูล
ข่าวสารและวทิยาการสมยัใหม่ มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2551,หนา้ 16) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ไดก้ าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ดงันั้น
งานบริหารงานศึกษาภายหลงัการปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ดา้น คือ วิชาการ งบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และบริหารทัว่ไป โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งส่วนงานอ่ืนๆนั้นแมว้่ามีความส าคญั
เช่นเดียวกนัแต่ถือวา่มีความส าคญัท่ีรองลงมาโดยเป็นงานสนบัสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  (สถิตชยั วรานนทว์นิช, 2553, หนา้ 144-145) 
 การบริหารงานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากงานบริหาร
วิชาการเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาและเป็นเคร่ืองมือช้ีความส าเร็จความสามารถ
ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ ถา้มองในดา้นกระบวนการด าเนินงานแลว้เป็นการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ตั้งแต่การด าเนินนโยบาย การ
วางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน (นารา สุขรมย,์ 2550, หนา้ 1-2) อีกทั้งนกัการศึกษา
หลายท่านยอมรับว่าเป็นงานบริหารงานวิชาการมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษา ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะสังเกตจากการจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียนท่ี
ก าลงัศึกษาต่อในสถาบนัอ่ืนซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของงานด้านวิชาการในสถานศึกษา ดงันั้นการ
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บริหารงานวิชาการเป็นองคป์ระกอบท่ีบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจ
ขอบข่ายของงานวิชาการ ตลอดจนภาระหน้าท่ีและองค์ประกอบพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทาง
วิชาการเป็นอย่างดี (สุพชาติ ชุ่มช่ืน, 2554, หน้า 1) ซ่ึงวีรยุทธ ชาตะกาญจน์ (2551,หน้า59) ได้
กล่าวถึงสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จมกัจะมีผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการน าบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาคือผูอ้  านวยความสะดวก (Facitator) เป็นผูน้ า (Leader) เป็นผูส้นับสนุน 
(Supportcr) และเป็นผูน้ านวตักรรม (Innovation) เขา้มาสู่สถานศึกษาและเป็นผูป้ฏิรูปการศึกษาให้
กา้วหน้าโดยเฉพาะในส่วนจดัการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีมีความรอบรู้ทางดา้น
วิชาการทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการย่อมสามารถบริหารปรับปรุง 
พฒันาและส่งเสริมวิชาการให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึนจะก่อให้เกิดสภาพท่ีเอ้ือต่อครู ช่วยท าให้คุณภาพการ
สอนของครูดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนดีท่ีสุดและสถาบนัพฒันาความก้าวหน้า (2553, 
หนา้ 187) กล่าววา่ การขบัเคล่ือนงานการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปรอบท่ี 2 ให้ไปความส าเร็จ
เป็นรูปธรรมนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความส าคญัอย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพราะเป็นบุคคลท่ีภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการและผูน้ าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา มีความพร้อมท่ีจะน าการศึกษาสู่การ
เปล่ียนแปลงไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน
ท่ีใกล้ชิดกับครูและนักเรียนมากท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจากจะต้องเป็นผูมี้วิสัยทัศน์ 
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการบริหารแล้วจ าเป็นต้องเป็นผู ้น าทางวิชาการ (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553, หนา้ 13) 
 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีส่วนสนับสนุนบริหารจดัการงาน
วิชาการในสถานศึกษาให้ส าเร็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถท่ีจะบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัการแนวคิดการจดัท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่างแทจ้ริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมสถานศึกษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด ส่งเสริมใหชุ้มชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ จดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจดัให้มีดชันีช้ีวดั
คุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดทุ้กช่วงชั้นระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 28) 
นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของงานวิชาการอยูเ่สมอมีความรู้และ
ความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานศึกษาให้มีลกัษณะส าคญัต่อความเป็นองค์การหลกัในการ
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ปฏิรูปการเรียนรู้ (Learning reform) (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 155) สอดคลอ้งกบั ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา้ 222) ท่ีไดก้ล่าวถึง บทบาทความเป็นผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไวว้่ามีความส าคญัและส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของสถานศึกษาจะตอ้ง
เป็นภาวะผูน้ าทางวิชาการท่ีดี มีความพร้อมในการปฏิบติัตนรวมทั้ งแสดงถึงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคอ์ยูเ่สมอ ฉะนั้น ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ในการน าและบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กระท าหรือจดักิจกรรมด้าน
วิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จท าให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและงานดา้นวิชาการในปัจจุบนัมีความซับซ้อนสูงมากเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมส่งผลกระทบเป็นปัญหายุ่งยากหลายๆด้านเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขอยู่
ตลอดเวลา บทบาทใหม่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ถูกขบัเคล่ือนให้เป็นบุคคลส าคญัแห่งการ
เปล่ียนแปลงจ าเป็นตอ้งริเร่ิมบทบาทใหม่เพื่อปรับเปล่ียนบริหารจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
การเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเป็นบทบาทส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะเป็น
ตวัจกัรแห่งความส าเร็จเพื่อแกไ้ขจดัการเรียนการสอนท่ีดอ้ยคุณภาพใหห้มดไป (จกัรกฤษ  วงษช์าลี, 
2551, หนา้ 16) 

รายงานผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นกบัคะแนนเฉล่ียระดบัจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 และมธัยมศึกษาปีท่ี3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 43.25 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมคิด
เป็นร้อยละ 32.06วิชาภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 17.57 วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 16.25 วิชา
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29.08 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.43 วิชาศิลปะ คิด
เป็นร้อยละ 31.25 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 43.31 และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ32.37วิชาสังคมศึกษาศาสนา 
และวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ 42.10 วิชาภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 25.49 วิชาคณิตศาสตร์        
คิดเป็นร้อยละ 25.66 วชิาวทิยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33.25วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 55.44 วชิาศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 38.52 วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 41.07  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดงักล่าว ช้ีให้เห็นวา่คุณภาพของ
การศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ในภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 



4 
 

ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
มีคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 ยกเวน้วชิา สุขศึกษาและพละศึกษา 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าการจดัการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพการ
เรียนการสอนควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข โดยการใชภ้าวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารการศึกษา 
ในการให้ความส าคญักบัการบริหารงานวิชาการและพฒันาคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษา
ไดบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้โดยท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าในการจดักระบวนการเรียนการสอน เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและเป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
  1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน 
 

1.3 สมมติฐานในการวจิัย 
  จากผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สุมลพรรณ โมลี (2550) ,นวภทัร์ อุทยัรัตน์  มารุต 
ร่ืนรวย และอชัลิตา ดอนดง (2552) , สุชาดา ศิริสุวรรณ (2553) และ สุพชาติ ชุ่มช่ืน (2554) พบว่า
การแสดงความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การ
ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัไวว้า่ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น อยูใ่นระดบัมากและเม่ือเปรียบเทียบจ าแนก
ตามเพศ และประสบการณ์การท างานมีความแตกต่างกนั 
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1.4 กรอบความคดิในการวจิัย 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางวิชาการของ 
ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger& Murphy,p. 221-224) และสังเคราะห์องคป์ระกอบของภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญว์รา เคร่ืองพาที (2556) ไดศึ้กษา ภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามส าหรับเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัเขียนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดใน
การวจิยัได ้ดงัน้ี 
 

ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
    (lndependent variable)              (Dependent variable) 
 

        

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์การท างาน 
2.1 ไม่เกิน 5ปี 
2.2 6-10 ปี 
2.3 11 ปี ข้ึนไป 

ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น

จ าแนกออกเป็น  5  ด้าน 
1. การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัวสิัยทศัน์  เป้าหมาย
พนัธกิจของโรงเรียน 
2. การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
3. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
4. การนิเทศทางการศึกษา 
5. การพฒันาวชิาชีพครู 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. ท าให้ทราบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

2. เป็นขอ้มูลให้สถานศึกษา น าไปใชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการในดา้นก าหนด
ภารกิจของสถานศึกษา การจดัการดา้นการเรียนการสอน และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

3. เป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการน าไปใชว้างแผนพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนใหมี้ลกัษณะตามจุดหมายของหลกัสูตร 
 

1.6 ขอบเขตของการวจิัย 
  เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัโดย
มุ่งศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั
วสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียนดา้นท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
ดา้นท่ี 3 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นท่ี 4 การนิเทศทางการศึกษาและดา้นท่ี 5 การพฒันา
วชิาชีพครู 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตามซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 
3.1 ตวัแปรตน้ (lndependent variable) ประกอบดว้ย 

3.1.1 เพศ 
3.1.1.1 ชาย 
3.1.1.2 หญิง 

  3.1.2 ประสบการณ์การท างาน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 
 3.1.2.1 ไม่เกิน 5 ปี 
 3.1.2.2 6-10 ปี 
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 3.1.2.3 11 ปี ข้ึนไป 
 3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 5 ดา้น ดงัน้ี 
3.2.1 การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัวสิัยทศัน์เป้าหมายพนัธกิจของโรงเรียน 
3.2.2 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
3.2.3 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
3.2.4 การนิเทศทางการศึกษา 
3.2.5 การพฒันาวชิาชีพครู 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนภายในองค์กร และเป็นท่ี

ยอมรับ ไวใ้จ เช่ือใจ ศรัทธา เคารพให้เป็นผูน้ าในการปฏิบติังาน สามารถโน้มน้าว ชักจูงใจให้
บุคคลอ่ืนร่วมกนัปฏิบติังานจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้  

ภาวะผู้น า หมายถึงกระบวนการใช้อิทธิพลของผูน้ าต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความคิดและจูงใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามส่ิงท่ีตอ้งการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมความเป็นผูน้ าของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมีบทบาทครอบคลุมตาม
ภารกิจ ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายทางวิชาการท่ีชดัเจน การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน การนิเทศการศึกษา การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การพฒันาทางวิชาชีพครู เพื่อ
ความส าเร็จของโรงเรียนและการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา การพฒันาการเรียนการ
สอนและการใช้ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน อนัจะน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียน  หมายถึง การ
ก าหนดเป้าหมายด้านวิชาการร่วมกนัท่ีตอ้งรับผิดชอบในโรงเรียนและส่ือสารเป้าหมาย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนโดยเนน้ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นส าคญั การร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ 
เป้าหมาย และพนัธกิจการเรียนรู้ การสร้างเกณฑม์าตรฐานทางวิชาการ การให้ความส าคญัสูงสุดต่อ
การเรียน 

การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
โดยใช้กระบวนการการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดท า
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หลกัสูตรสถานศึกษา การเขียนแผนการสอนของครู การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั การวดัและประเมินผล 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ หมายถึง การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีปลอดภยั เป็น
ระเบียบ การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครู นกัเรียน และชุมชน การสร้างบรรยากาศทาง
วชิาการ การใหข้วญัก าลงัใจแก่ครูและนกัเรียน และการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

การนิเทศทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการของผูบ้ริการโรงเรียน ท่ีมุ่งให้ค  าแนะน า
และความช่วยเหลือครูผูส้อน ในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดบั
คุณภาพผูเ้รียนประกอบดว้ย การสังเกตการณ์สอน การประชุมการจดัการเรียนการสอน การเยี่ยม
ชั้นเรียน 

การพฒันาวชิาชีพครู หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนใชว้ิธีการท่ีหลกัหลายใน
การส่งเสริม พฒันา ปรับปรุงให้ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดว้ย การวางแผนเพื่อ
พฒันาวิชาชีพครู การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 
ร่วมกบัครูในการสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ 

เพศ หมายถึง เพศของครูผูส้อน จ าแนกเป็นเพศชายและเพศหญิง 
ประสบการณ์ท างาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของครูผูส้อน ก าหนดเป็น 3 ช่วง 

คือ 
ไม่เกนิ 5 ปี หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี 
6-10 ปี หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 6-10 ปี 
11 ปี ขึน้ไป หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใน

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หมายถึง โรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีก ากบั ดูแล ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยโรงเรียน 19 แห่งประจ าปีการศึกษา 2558 

ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง บุคลากรทางวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติั
หนา้ท่ีในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรทางวชิาชีพท่ีท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีต่างๆ และท าการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจดัตั้ง
ข้ึนตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 มาตรา 7 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาคน้ควา้งานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1 หลกัการแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีภาวะผูน้ าทางวชิาการ  
2.3 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา  
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 หลกัการแนวคดิทฤษฎภีาวะผู้น า 
 2.1.1 ความหมายของผู้น า 

ค าวา่ ผูน้ า ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
กว ีวงศพ์ุฒิ (2550, หนา้ 13-14) ไดใ้หค้วามหมายของผูน้ าไว ้6 ประการ คือ 
1. ผูน้ า คือบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือในการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือผู ้

ตาม 
2. ผูน้ า คือผูท่ี้ใชอิ้ทธิพลเหนืออ านาจหนา้ท่ีในความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีอยูต่่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบติัและอ านวยการโดยใชก้ระบวนการติดต่อซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

3. ผูน้ า คือผูส้ร้างอิทธิพลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อจะก่อให้เกิดความพยายามในการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคร่์วมกนั 

4. ผูน้ า คือบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีอ านาจ อิทธิพลเหนือความสามารถ จูงใจคนให้ปฏิบติั
ตามความคิดเห็นความต้องการ หรือค าสั่งของเขาได้ ผูน้  ามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือ
พฤติกรรมของผูอ่ื้น 

5. ผู ้น า  คือผู ้ท่ี มีหน้าท่ีควบคุมตรวจตราประสานงานวินิจฉัยสั่งการโน้มน้าวใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้  าหนา้ท่ีของตนอยา่งดีท่ีสุด 
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6. ผูน้ า คือผูท่ี้ท  างานร่วมกับผูอ่ื้นโดยเป็นผูช้ักจูงให้ผูอ่ื้นท่ีเก่ียวข้องร่วมแรงร่วมใจ
ท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวด้ว้ยความสมคัรใจมีความกระตือรือร้นและมุ่งให้ไดผ้ลงานดี
ยิง่ 

เนตร์พณัณา ยาวริาช (2550, หนา้ 17) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ผูน้ า (Leader) หมายถึง บุคคล
ท่ีไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมา หรือไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น
หวัหน้าในการด าเนินงานต่างๆ ตอ้งอาศยับุคคลท่ีเป็นผูน้ าและมีความเป็นผูน้ า จึงจะท าให้องค์กร
ด าเนินไปอยา่งบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ 

ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 140) ผูน้ า คือบุคคลท่ีจะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลาย
รวมกนั ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกนัก็ตามหรือท าการร่วมกนัให้พากนัไปดว้ยดี สู่จุดหมายท่ีดีตาม
ภาวะผูน้ า คือ คุณสมบติั สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีชักน าให้คน
ทั้งหลายมาประสานกนั และพากนัไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีดีงาม 

พิกุลทอง พรหมธี (2550, หนา้ 11) ผูน้ า คือบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น อาจจะเป็นพลงั
อ านาจหรืออิทธิพล หรืออ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถน าบุคคลเหลา้นั้นให้เกิดการกระท ากิจกรรมหรือ
การเปล่ียนแปลงตามความคิดเห็น หรือค าสั่งของตน โดยไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือใจอยา่งเต็มท่ี 
อีกทั้งยงัไดรั้บความเคารพนบัถือ ความร่วมมือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั้นอยา่งจริงใจ 

จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552, หนา้ 14) กล่าววา่ผูน้ า คือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่ม ปฏิบติั
หนา้ท่ีของความเป็นผูน้ า บุคคลผูผ้ลกัดนั ผูด้ลบนัดาล ผูส้ร้างพลงัร่วม ผูส้ร้างแรงจูงใจกระตุน้ เป็น
ผูก่้อใหเ้กิดพลงัการปฏิบติัการด าเนินการของมวลสมาชิกใหเ้ขา้สู่เป้าหมายตามท่ีตอ้งการท่ีส่งผลต่อ
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ขวญัจิตต์ เนียมเกตุ (2552, หน้า 15) กล่าวว่าผูน้ า หมายถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน สามารถจูงใจให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานให้แก่องคก์รจนบรรลุตามเป้าหมาย
ดว้ยความเตม็ใจ 

พะยอม วงศส์ารศรี (2552, หนา้ 23) ไดใ้ห้ความหมายของผูน้ าไวว้า่ ผูน้  าหมายถึง บุคคล
ท่ีท าหนา้ท่ีบงัคบับญัชาสั่งการ รวบรวมความตอ้งการและประสานความคิดของสมาชิกเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ปริฉัตร เล็กดวง (2554, หน้า 20-21) กล่าวว่า ผูน้ า หมายถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน สามารถจูงใจให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานให้แก่องค์กร และเป็นท่ียอมรับให้
เป็นผูน้ าทีมงานในการปฏิบติังาน สามารถชักจูงใจและน าพาบุคคลอ่ืนให้ร่วมกนัปฏิบติังานจน
บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร โดยท่ีบุคคลอ่ืนๆ หรือผูร่้วมงานทุกฝ่ายในองค์กรให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
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จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปว่า ผูน้ าหมายถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลอ่ืนภายในองค์กร และเป็นท่ียอมรับ ไวใ้จ เช่ือใจ ศรัทธา เคารพให้เป็นผูน้ าในการ
ปฏิบัติงาน สามารถโน้มน้าว ชักจูงใจให้บุคคลอ่ืนร่วมกันปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้

ความหมายของภาวะผู้น า 
ค าวา่ ภาวะผูน้ า ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 
สุเทพ พงษศ์รีวฒัน์ (2550, หนา้ 15) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าช่วยสร้าง

ความชดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหรั้บรู้วา่อะไรคือความส าคญั ใหภ้าพความเป็นจริงขององคก์ารแก่
ผูอ่ื้น ช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนภายใต้สภาวการณ์เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลก 

ธวชั บุณยมณี (2550, หนา้ 2-3) สรุปวา่ภาวะผูน้ า หมายถึงการกระท าระหวา่งบุคคล โดย
บุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะใช้อิทธิพล (Influence) หรือการดลบนัดาลใจ (Inspiration) ให้บุคคลอ่ืนหรือ
กลุ่มกระท าหรือไม่กระท าบางอยา่งตามเป้าหมายท่ีกลุ่มหรือองคก์ารก าหนดไว ้

อุดม สิงโตทอง (2550, หนา้ 12) สรุปวา่ ภาวะผูน้ าหมายถึงกระบวนการหรือวิธีการท่ีท า
ใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยการใชอ้ านาจ อิทธิพล แรงจูงใจ การตดัสินใจ
อยา่งมีศิลปะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มในการเปล่ียนแปลงและสร้างทศันคติ ความ
เช่ือมั่น เพื่อให้เกิดการกระท าด้วยความยินดี เต็มใจ ความศรัทธา และน าไปสู่การด าเนินตาม
วตัถุประสงคข์องตนหรือขององคก์าร 

วเิชียร วทิยอุดม (2550, หนา้ 36) กล่าววา่ภาวะผูน้ า หมายถึงลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ี
จะแสดงพฤติกรรมออกมาเม่ือไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่ม เป็นความสามารถท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีมีการ
ท างานร่วมกนัหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันในอนัท่ีจะท าให้กิจกรรมของกลุ่ม ด าเนินไปสู่
เป้าหมายและประสบความส าเร็จ ภาวะผูน้ าจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ และการ
ฝึกฝนของแต่ละบุคคล 

ปสุตา เพ็งประสพ (2551, หน้า 14) สรุปว่าภาวะผูน้ าเป็นการใช้อิทธิพลของบุคคลต่อ
บุคคลหรือกลุ่มในอนัจะก่อใหเ้กิดการท ากิจกรรม เพื่อใหป้ฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยภาวะ
ผูน้ าเป็นการผสมผสานคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีช่วยให้สามารถจูงใจของบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติัภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 

สันติ บุญภิรมย ์(2552, หน้า 23) กล่าวว่าภาวะผูน้ า หมายถึงศิลปะของบุคคลคนหน่ึงท่ี
โนม้นา้วใหบุ้คคลหน่ึงหรือบุคคลหลายคนไดแ้สดงพฤติกรรมของตนเองตามท่ีผูน้ าพึงประสงค์ 
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ศรุดา ชยัสุวรรณ (2552, หน้า 35) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า บุคคลท่ีเป็นหัวใจขององค์กร
สามารถใชศ้าสตร์และศิลป์เพื่อการบริหารจดัการและการประสานงานระหวา่งตนเอง คนในองคก์ร
และการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีความสุข 

ภารดี อนันต์นาวี (2555, หน้า 77) สรุปว่าภาวะผู ้น า หมายถึงกระบวนการและ
สถานการณ์ท่ีบุคคลหน่ึงได้เป็นท่ียอมรับให้เป็นผูน้ าในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มบุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเช่ือวา่มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีกลุ่มเผชิญ
อยูไ่ด ้โดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ีหรือการกระท าของผูน้ าในการชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติังาน
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวภ้ายใตส้ถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของส่วนรวมหรือของผูน้ าไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าภาวะผูน้ า คือกระบวนการใช้อิทธิพลของ
ผูน้ าต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ความคิดและจูงใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามส่ิง
ท่ีตอ้งการเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

บทบาทหน้าทีข่องผู้น า 
บทบาทของผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัในการรวมกลุ่มและจูงใจคนไปยงัเป้าหมายประการใด

ประการหน่ึง นอกจากน้ีผูน้ ายงัตอ้งท าหน้าท่ีบริหารคน วสัดุและภาวะส่ิงแวดลอ้มทางการบริหาร
ด้วย เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยท่ีนักการศึกษาได้น าเสนอ
บทบาทหนา้ท่ีของผูน้ าไวด้งัน้ี 

เครช และคณะ (Krech et al., 1968 อา้งถึงใน กิติพนัธ์ รุจิรกุล, 2545, หนา้ 58-60) ไดใ้ห้
แนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูน้ าไว ้14 ประการ คือ 

1. ผูน้ าในฐานะผูบ้ริหาร (The leader as executive) 
2. ผูน้ าในฐานะผูว้างแผน (The leader as planner) 
3. ผูน้  าในฐานะผูก้  าหนดนโยบาย (The leader as policy maker) 
4. ผูน้ าในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ (The leader as expert) 
5. ผูน้ าในฐานะผูเ้ป็นตวัแทนติดต่อกบัคนภายนอก (The leader as external group representative) 
6. ผูน้ าในฐานะผูค้วบคุมความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม (The leader as controller of 

internal relations) 
7. ผูน้ าในฐานะผูใ้หคุ้ณใหโ้ทษ (The leader as purvey of reward of and punishment) 
8. ผูน้ าในฐานะคนกลางหรือผูต้ดัสินใจ (The leader as arbitrator and mediator) 
9. ผูน้  าในฐานะเป็นบุคคลตวัอยา่ง (The leader as examplary) 
10. ผูน้  าในฐานะสัญลกัษณ์ของกลุ่ม (The leader as symbol of the group) 
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11. ผูน้ าในฐานะตวัแทนรับผดิชอบ (The leader as substitute for individual responsibility) 
12. ผูน้ าในฐานะผูมี้อุดมคติ (The leader as idiologist) 
13. ผูน้ าในฐานะบิดา (The leader as father figure) 
14. ผูน้ าในฐานะผูรั้บผดิชอบ (The leader as scapegoat) 
นานสั (Nanus, 1989 อา้งถึงใน กลัยา ไผเ่กาะ และคณะ, 2547, หนา้ 16-17) ไดก้ล่าวว่า 

ผู ้น าท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบัน ต้องสามารถน าผู ้ตาม และพาเขาไปในทิศทางใหม่ท่ี
สร้างสรรคแ์ละพฒันาการทางสังคมไดใ้นอนาคต ซ่ึงผูน้ าเหล่าน้ีจะตอ้งถูกคาดหวงัให้มีบทบาทใน 
4 ดา้น คือ 

1. ผูน้ าในบทบาทช้ีก าหนดทิศทางการปฏิบติังาน (Direction-setter) การก าหนดเป้าหมาย
ขององค์การจะช่วยช้ีน าทางการท างานได้ดี การปฏิบติังานมีทิศทางช่วยให้บรรลุเป้าหมายได ้
บุคลากรเขา้ใจการท างาน ผูน้ าตอ้งมองการณ์ไกล มีวิสัยทศัน์เพื่อน าองค์กรได้พฒันา ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกและส่ิงแวดลอ้ม เป้าหมายไม่ตอ้งหยดุน่ิง มีการปรับเปล่ียนได ้

2. ผูน้ าในบทบาทตวัแทนองคก์าร (Spoken person) การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมจะช่วยให้
องคก์ารเป็นผูท่ี้รู้จกัของสังคม ผูน้ าตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลนอกองคก์าร กลา้ท่ีจะตดัสินใจ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของชุมชน นโยบายการปกครองต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้องคก์ารเป็นท่ียอมรับของสังคม 
การมีเครือข่ายจะช่วยให้บุคคลต่างๆ เขา้มาสนบัสนุนการท างานของตนในองคก์าร ผูน้ าตอ้งเรียนรู้ 
ปรับตวัใหเ้หมาะสม จะตอ้งมีความสม ่าเสมอและเป็นมิตรกบับุคคลทัว่ไป 

3. ผูน้ าในบทบาทผูเ้ปล่ียนแปลง (Change agent) การเปล่ียนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของ
ความกา้วหนา้ ผูน้ าควรรู้วิธีการเปล่ียนแปลง แต่การเปล่ียนแปลงตอ้งประกอบดว้ยความมีเหตุผล 
และวิธีการท่ีจะเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีองคก์ารจะไดรั้บ รวมทั้งความถูกตอ้งเหมาะสม
และจะตอ้งค านึงถึงผูต้าม 

4. ผูน้ าในบทบาทผูส้ั่งสอนหรือพี่เล้ียง (Coach) การให้ค  าแนะน าการสอนเป็นบทบาท
หน่ึงของผูน้ าท่ีจะตอ้งกระท า เพื่อให้ผูต้ามไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง และให้เป็นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบติัในการท างาน การไดรั้บการบอกกล่าวช้ีแนะจะช่วยผูป้ฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

พระราชวรมุนี (2541, หน้า 3, อา้งถึงใน สุธน อ่อนชู, 2549, หน้า 45) ไดจ้  าแนกหน้าท่ี
ของผูน้ าไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การวางแผน หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอนัเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้มีรายละเอียดท่ีเรียกวา่โครงการ 

2. การจัดองค์กร คือ ก าหนดต าแหน่งสายการบังคับบัญชาในองค์กรว่ามีต าแหน่ง
อะไรบา้ง แต่ละต าแหน่งมีหนา้ท่ีเช่นไร ใครสั่งการใคร เป็นตน้ 
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3. การแต่งตั้งบุคลากร หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาแต่งตั้งในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไวต้ามหลกัการแห่งการใชค้นไดเ้หมาะกบังาน 

4. การอ านวยการ หมายถึง การก ากบัสั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายไดป้ฏิบติัตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

5. การควบคุม หมายถึง การติดตามดูว่า แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหา
อุปสรรคใดเกิดข้ึนท่ีใด และท่ีส าคญัคือการป้องกนัไม่ให้ยอ่หยอ่นต่อหนา้ท่ี ละทิ้งหนา้ท่ีหรือทุจริต
ต่อหนา้ท่ี 

วรีะชาติ วลิาศรี (2550, หนา้ 7) ไดเ้สนอวา่ ผูน้ าควรมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. บทบาทหนา้ท่ีในการวางแผนการปฏิบติังาน ผูน้ าควรเป็นผูมี้ความสามารถในการวาง

แผนการปฏิบติังานอย่างดียิ่ง เพื่อให้การวางแผนการปฏิบติังานในองค์การเป็นไปอย่างมีล าดับ
ขั้นตอน อนัจะน าไปสู่การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความพึงพอใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายใน
องคก์าร 

2. บทบาทหนา้ท่ีในการจดับุคลากรหรือทีมงาน ผูน้ าควรเป็นผูมี้ความสามารถในการจดั
วางตวับุคลากรทุกฝ่ายในองคก์ารอยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คลากรทุกฝ่ายสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ 

3. บทบาทหนา้ท่ีในการจดัการในองคก์ร ไดแ้ก่ การจดัวางโครงสร้างของฝ่ายงานต่างๆ 
ในองค์กร การจดัสรร วสัดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบติังานของบุคลากร สามารถบริหารจดัการ
องคก์ร โดยภาพรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. บทบาทหนา้ท่ีในการประสานงาน หมายถึง การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือผู ้ร่วมงานการให้ความกระจ่างในข้อสงสัยหรือประเด็นปัญหาแก่
ผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 

5. บทบาทหน้าท่ีในการอ านวยการ หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม ก ากบัดูแล
การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

6. บทบาทหน้าท่ีในการรายงาน คือ มีหน้าท่ีในการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เพื่อใหผู้บ้ริหารและสมาชิกของหน่วยงานทราบความเคล่ือนไหว และความคืบหนา้ของ
กิจการอยา่งสม ่าเสมอ 

7. การบริหารงบประมาณ ไดแ้ก่ การจดัท างบประมาณการจดัท าบญัชีการใชจ่้ายเงินและ
การควบคุมตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิ์น 

ธวชั บุณยมณี (2550, หน้า 28) ไดอ้ธิบายลกัษณะบทบาทของผูน้ าออกเป็น 3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 
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1. บทบาทผูน้ าในอุดมคติของสังคม เป็นชุดของพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดสิทธิและ
หน้าท่ีของผูท่ี้เป็นผูน้ าไวใ้ห้บุคคลยึดถือปฏิบัติ  ทั้ งท่ีมีการเขียนไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร อาทิ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ภาระงานในต าแหน่ง เป็นตน้ และท่ีไม่มีการเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร อาทิ ธรรมเนียมปฏิบติั ขอ้ห้ามหรือจารีตของสังคม เป็นตน้ รวมทั้งความคาดหวงัของบุคคล
ต่างๆ ในสังคม อาทิ ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน นกัวิชาการ เป็นตน้ เพื่อแสดง
ใหท้ราบวา่สังคมตอ้งการหรือคาดหวงัอะไรจากบทบาทเหล่านั้น ใครคือผูท่ี้มีภาระหนา้ท่ีผูกพนักบั
บทบาทนั้น และใครคือผูท่ี้มีสิทธ์ิเรียกร้องความชอบจากบทบาทเหล่านั้น บทบาทในอุดมคติเป็น
แบบฉบบัของบทบาทท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงผูท่ี้มีสถานภาพเป็นผูน้ าควรรับรู้และยึดถือปฏิบติัตาม หาก
พิจารณาจากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่บทบาทในอุดมคติจะเป็นองคร์วมหรือ
มีท่ีมาจากบทบาทตามบทบญัญติั บทบาทตามต าแหน่งหน้าท่ี บทบาทท่ีได้รับมอบหมาย และ
บทบาทท่ีคาดหวงั 

2. บทบาทท่ีผูน้ าเขา้ใจและรับรู้ เป็นชุดของกิจกรรมท่ีผูน้ าใจรับรู้ คิดว่า หรือเช่ือวา่ควร
จะประพฤติปฏิบติัอะไร แค่ไหน และอย่างไร ในฐานะท่ีเป็นผูน้ า บทบาทท่ีรับรู้ข้ึนอยู่กับการ
ตีความตามโลกทศัน์ (Paradigm) เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และประสบการณ์ของผูน้ าแต่ละบุคคล 
หากบทบาทท่ีผูน้ ารับรู้ไม่ชดัเจน สับสน จะท าให้เกิดลกัษณะท่ีเรียกวา่บทบาท คลุมเครือ ส่งผลให้
ผูน้  าไม่พึงพอใจต่อภาระงานในหนา้ท่ี ขาดความผกูพนัต่อองคก์รและอาจท าใหล้าออกจากงานได ้

3. บทบาทท่ีผูน้ าแสดงออกจริงหรือเป็นจริงเป็นชุดของพฤติกรรมท่ีผูน้ าประพฤติปฏิบติั
หรือกระท าจริงโดยไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม และ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ าแต่ละคน อาทิ อิทธิพลของฤดูกาล แรงกดดนัจากชุมชน บุคลิกภาพ
ของบุคคล ความสนใจ สภาพร่างกาย เป็นตน้ บทบาทท่ีเป็นจริงน้ี บางคร้ังอาจจะมีลกัษณะเป็น
บทบาทท่ีปรากฏข้ึนชัว่คราว หรือบทบาทเฉพาะสถานะ และบางคร้ังอาจก่อให้เกิดบทบาทขดัแยง้
ได ้

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า ผูน้ ามีบทบาทและหน้าท่ี ทั้งต่อตนเองต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือเพื่อนร่วมงานในองคก์ารหรือหน่วยงานอ่ืน ในการก าหนดวางแผนเป้าหมาย
ขององค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตอ้งมี
ความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ขององค์การ อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในองคก์าร มีการแลกเปล่ียนความรู้ดา้นต่างส่ือสารกนัและพยายามกระตุน้ ช้ีน า ช้ีแนะ ให้
เกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานในทางท่ีถูกตอ้ง และดีท่ีสุด 

2.1.2 ประเภทของผู้น าและคุณลกัษณะของผู้น า 
ประเภทของผู้น า 
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ผูบ้ริหารและหรือผูน้ าถือไดว้า่เป็นบุคคลส าคญัในการด าเนินงานขององคก์ารต่างๆ ทั้ง
องค์การรูปนัย (Formal organization) และองค์การอรูปนัย (Informal organization) เป็นผูท่ี้มี
อิทธิพลท่ีจะน าและร่วมปฏิบติังานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูอ่ื้นให้บรรลุจุดประสงคข์ององคก์าร 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ผูน้ า (Leader) จะต้องน า (Lead) ผูต้าม (Follower) ปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององคก์าร/กลุ่มท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ตามถา้จะพิจารณาวิเคราะห์แยกประเภทของ
ผูบ้ริหาร และหรือผูน้ าก็อาจจะแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี (ถวลิ มาตรเล่ียม, 2544, หนา้ 181) 

1. ประเภทบงัคบัขู่เข็ญ (Thedrive leader) ปกครองแบบใช้อ านาจกดข่ีสมบูรณ์แบบ 
ควบคุมขู่เข็ญให้ลูกน้องเกิดความกลวั สร้างความจงรักภกัดีโดยใช้อ านาจบงัคบัลูกน้องให้สยบ 
แทนท่ีจะใชคุ้ณงามความดีใหลู้กนอ้งเห็นคุณค่า 

2. ประเภทเพิกเฉยละเลย (The default leader) ใชว้ิธีการบริหารแบบตามสบายจะจมน ้ า 
จะลอยน ้ า หรือว่ายน ้ าก็ได้ทั้งนั้น ปัญหามนัเกิดข้ึนมนัก็จะแก้ไปเองในท่ีสุด ไม่เคยแนะน าหรือ
วพิากษว์จิารณ์ลูกนอ้ง ถา้ลูกนอ้งไม่ปฏิบติัก็จะถูกไล่ออก 

3. ประเภทชกัจูงส่งเสริม (The draw leader) นายประเภทน้ีชอบท่ีจะดึงเอาศกัยภาพของ
ลูกน้องออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เฟ้นหาส่วนดีของลูกน้องแต่ละคน ยกย่องชมเชยเมือ
ลูกน้องประสบผลส าเร็จ เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน สร้างสรรค์ผลงานและ
นวตักรรมอยูเ่สมอ 

4. ประเภทพฒันา กลา้ตดัสินใจ (The develop leader) เป็นผูก้ระตุน้เร้า และจูงใจให้
ลูกนอ้งพฒันาความสามารถและเช่ือถือศรัทธาของตนเอง กลา้เส่ียงและตดัสินใจ ลูกนอ้งไดเ้รียนรู้
และถือเป็นแบบอยา่งในตวัเขาและเป็นนายท่ีท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัลูกนอ้ง 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2545 ข, หน้า 32) ไดก้ล่าวถึง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมให้ภาวะ
ผูน้ าหรือการใชอ้  านาจวา่ผูน้ ามี 3 ประเภท คือ  

1. ผูน้ าแบบอ านาจนิยม (Autocratic) เป็นแบบท่ีผูน้ ามีพฤติกรรมชอบตดัสอนใจเอง 
ก าหนดวธีิการ ท างานใหผู้อ่ื้นท า ใหท้ราบจุดหมายของการท างานทีละขั้น เนน้การควบคุม 

2. ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic) เป็นแบบท่ีผูน้ ามีพฤติกรรมให้มีการตดัสินใจ
โดยกลุ่มใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัก าหนดวิธีการท างาน ให้ทุกคนทราบจุดมุ่งหมายของการท างาน
โดยรวม เนน้ใหค้  าแนะน าปรึกษา 

3. ผูน้ าแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire) เป็นแบบผูน้ าท่ีปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานมีเสรีภาพใน
การท างานอย่างสมบูรณ์ ผูน้ าเป็นเพียงผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นให้ และคอยตอบข้อ
สงสัย หลีกเล่ียงความเก่ียวขอ้ง จนอาจกล่าวไดว้า่ผูน้  าแบบน้ีมีพฤติกรรมแทบจะไม่ท าอะไรเลย 
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เรดดิน (Reddin, 2007 อา้งถึงใน คุณวุฒิ คนฉลาด, 2550, หน้า 49) แบ่งผูน้ าทางการ
บริหารเป็น 4 แบบ คือ 

1. แบบเอาเกณฑ์ (Scparated) ลกัษณะผูน้ าแบบน้ีจะเป็นผูท่ี้มีนิสัยระมดัระวงั อนุรักษ์
นิยม ชอบท าอะไรท่ีเป็นระเบียบตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีวางไว้ มกัจะมองหาวา่มีกฎระเบียบอะไร
ท่ีตั้งไวเ้พื่อจะท าให้ถูกตอ้ง ไม่มีท่ีติ เป็นคนสม ่าเสมอ มีความมานะอดทน มีนิสัยเยือกเยน็ จะให้
ความส าคญัดา้นคนและงานนอ้ย 

2. แบบสัมพนัธ์ (Related) ลกัษณะผูน้ าแบบน้ี เป็นผูท่ี้ให้ความส าคญัในเร่ืองคน แต่ให้
ความส าคญัน้อยในเร่ืองงาน จะเน้นการพฒันาบุคคล เป็นกนัเอง ยอมรับและเห็นดว้ยกบัผูอ่ื้นง่าย 
ชอบสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น ปลอดภยัและความมัน่คงในหน่วยงาน 

3. แบบเอางาน (Dedicated) ลกัษณะผูน้ าแบบน้ีเป็นผูมุ้่งมัน่จะเอาอะไรจะตอ้งเอาให้ได ้
กลา้ท า กา้วร้าว มีความมัน่ใจในตนเองมาก ขยนัปฏิบติังาน ชอบริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมกัจะก าหนด
งานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดจนก าหนดความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานเป็นรายบุคคล เนน้งาน
สูง 

4. แบบประสาน(Integrated) ลกัษณะผูน้ าแบบน้ีเป็นผูท่ี้สามารถจะอิงอ านาจหน้าท่ีของ
ตนไวก้บัวตัถุประสงค ์นโยบาย ตลอดจนความมุ่งหมาย หรืออุดมคติท่ีมีอยูเ่ป็นผูท่ี้พยายามจะรวม
ผูป้ฏิบติังานกบัองค์การให้เขา้กนั ตอ้งการให้ผูต้ ั้งคบับญัชามีส่วนร่วมสนใจในเทคนิคการจูงใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า ประเภทของผูน้ า แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) ผูน้  าแบบสั่งการ เป็นผูน้ าท่ีบริหารงานในองค์การหรือกลุ่มโดยการออกค าสั่งให้ผูอ่ื้น
ปฏิบติัตามในส่ิงท่ีตนตอ้งการโดยท่ีผูป้ฏิบติังานไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆ ไดห้รือมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด เน้นการควบคุม 2) ผูน้  าแบบมีส่วนร่วม หรือแบบ
ประชาธิปไตย คือ ผูน้ าท่ีเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานในองคก์ารร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการด าเนินงานหรือปฏิบติังานในองค์การได้อย่างมีอิสระ ซ่ึงจะให้ความสนใจต่อ
ความรู้สึกของผูร่้วมงานอย่างมาก เน้นการให้ค  าแนะน าปรึกษา และ 3) ผูน้ าแบบประสาน ชกัจูง
ส่งเสริม คือ เป็นผูน้ าท่ีพยายามรวมผู ้ปฏิบติังานกับองค์กรให้เข้ากัน โดยใช้วิธีการจูงใจ และ
ส่งเสริมใหก้บัผูป้ฏิบติังานในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2.1.3 คุณลกัษณะส าคัญของผู้น า 
คุณลกัษณะของผูน้ า หมายถึง ลกัษณะอนัเป็นความดีงามของผูน้ า ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นผูน้ า 

ควรท่ีจะตอ้งมีอยู่ในตนเอง เพื่อท่ีจะสามารถน าพาองค์การกา้วไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ จากการศึกษาคุณลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีเป็นผูน้ าท่ีดีซ่ึงเสนอไวโ้ดยนกัการศึกษา
เก่ียวกบัลกัษณะท่ีดีของผูน้ า ซ่ึงเสนอไวด้งัน้ี 

แมนซ์ และซิมส์ (Manz& Sims, 1989, p. 37-49) ไดก้ล่าวถึง ประเภทของผูน้ ายุคใหม่ มี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ผูน้ าท่ีเขม้แข็ง (Strongman) เป็นประเภทของผูน้ าท่ีชอบใช้ค  าสั่ง ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของ
ตนเองมาบงัคบัให้คนอ่ืนท าตาม ท าให้ผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชากลวั และใช้วิธีการสั่งการให้บรรลุ
เป้าหมายและการข่มขู่ ถึงแมว้า่ผูน้  าประเภทน้ีจะก่อให้เกิดผลดีในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจท า
ใหอ้งคก์ารเกิดความเสียหายและไม่ประสบผลส าเร็จ 

2. ผูน้ าท่ีชอบใชห้ลกัแลกเปล่ียน (Transactor) ผูน้  าประเภทน้ีจะเอาชนะใจคนอ่ืน โดยให้
ของแลกเปล่ียน เช่น ถ้าลูกน้องท าได้อย่างท่ีตอ้งการก็จะมีรางวลัให้ ลูกน้องจะท าตามทุกอย่าง 
ตราบเท่าทีมีของมาแลกเปล่ียน มีรางวลัเป็นผลตอบแทน 

3. มีวสิัยทศัน์อยา่งวรีบุรุษ (Visionary hero) เป็นผูน้ าท่ีมีพรสวรรคใ์นการกระตุน้และดล
ใจลูกน้องให้ท าตามตนได ้ตวัผูน้ าเองมีความฉลาด มีไหวพริบในการชกัจูงใจลูกน้อง โดยการใช้
วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ค  าแนะน าแก่ลูกน้อง ซ่ึงบางคร้ังเรียกผูน้ าประเภทน้ีวา่ผูน้ า
การเปล่ียนแปลง และผูน้ าโดยเสน่ห์หา 

4. ผูน้ าเหนือผูน้ า (Super leader) เป็นผูน้ าท่ีท าให้ผูอ่ื้นเป็นผูน้ าในตนเองได้ ตวัผูน้ าจะ
สนใจเอาใจสาลูกน้องเป็นรายบุคคล เพื่อท่ีจะสามารถดึงความสามารถของบุคคลนั้นๆ ออกมาได้
ให้ค  าแนะน า ผูน้ าสามารถท าให้ผูต้ามมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในตนเอง มีความ
มัน่ใจในตนเอง มีจุดมุ่งหมาย มีความคิดในแง่ดีสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ตวัผูน้ าสามารถท่ี
จะท าให้ผูอ่ื้นมีความรับผิดชอบในตนเองมากกว่าท่ีจะคอยสั่งให้ว่าจะต้องท าอะไรส่ิงท่ีส าคญั
ส าหรับผูน้ าเหนือผูน้ า คือตอ้งแน่ใจว่า ผูต้ามจะมีขอ้มูลข่าวสารและความรู้เพียงพอท่ีจะฝึกความ
เป็นผูน้ าในตนเองได ้

ถวิล มาตรเล่ียม (2544, หน้า 121 -123)ให้ทัศนะว่าการเป็นผู ้บริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผลในงานนั้นตอ้งพฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะส าคญัอย่างน้อย 4 
ประการ คือ 

1. ภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเป็นปัจจยัส าคญัเดียวท่ีมีพลงัสูงสุดในการก าหนด
ประสิทธิผลของโรงเรียนและก าหนดประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร 

1.1 ความมุ่งมัน่ท่ีจะน าคณะบุคลากรและตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น 
สุขมุรอบคอบกบัปัญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

1.2 มีความริเร่ิมสูง 



20 
 

1.3 มุ่งเป้าหมาย ความรู้ มีความกระจ่างชดัเก่ียวกบักระบวนการสอน มีความเขา้ใจ
เป้าหมายขององคก์าร (โรงเรียน) 

1.4 เป็นตวัอยา่งท่ีดีดว้ยการท างานหนกั 
1.5 ตระหนกัถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของครู – อาจารยแ์ต่ละคน เช่น ท่าทาง เจตคติ ทกัษะ

ต่างๆ เพื่อให้การสนบัสนุนให้สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์เฉพาะเหล่านัน่ คือสามารถมอบหมายงาน
การสอนใหต้รงกบัความสามารถและความถนดัของครู – อาจารย ์ 

1.6 มีความสามารถสร้างความเป็นผูน้ าใหก้บัครู – อาจารย ์ 
1.7 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีภาวะผูน้ าทางการศึกษา ลดงานประจ าลง 
1.8 ส่ิงส าคญัยิ่ง คือ เป็นผูบ้ริหารเชิงรุก (Proactive) มากกวา่เชิงรับ (Reactive) นัน่คือ 

เขา้หาปัญหา ควบคุมสถานการณ์ เตรียมพร้อม ป้องกนัสืบคน้ ปรับประยกุตเ์ทคนิคและวิธีการต่างๆ 
ใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง แทนท่ีจะด ารงสถานการณ์ไปเร่ือยๆ ปล่อยให้
ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนแลว้จึงแกไ้ขหรือจดัการ 

2. ความสามารถในกระบวนการแกปั้ญหา ภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียนในแต่ละวนัจะ
เก่ียวขอ้งอยูก่บักิจกรรมหลกัส าคญัอยูส่องประการ คือ การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ ซ่ึงจะเร่ิม
ตั้งแต่ตอนเชา้เร่ือยไปจนกระทัง่เยน็ หรือในบางคร้ังต่อเน่ืองไปจนถึงช่วงกลางคืนดว้ย หมุนเวียน
อยูเ่ช่นน้ีวนัแลว้วนัเล่า ผูบ้ริหารท่ีกลา้แกร่งท่ีประสบผลส าเร็จ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความอดทนต่อความ
หลากหลาย คลุมเครือของปัญหาและสถานการณ์แต่ละวนั ซ่ึงยากแก่การคาดเดาวา่อะไรจะเกิดข้ึน 
และในขณะเดียวกนัก็สามารถจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ทกัษะทางสังคม ผูบ้ริหารจะตอ้งมองเห็นความส าคญัของสภาพแวดล้อมทางสังคม
ภายในโรงเรียน การมีความรู้ความสามารถและทกัษะทางสังคมจะช่วยให้การบริหารงานด าเนินไป
ดว้ยความราบร่ืนและประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นมิตรกบัทุกคน และในขณะเดียวกนัก็
แสดงออกถึงภาวะผูน้ าตามบทบาทหนา้ท่ีและสถานการณ์ สร้างความเช่ือถือศรัทธา และมุ่งมัน่เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือบ ารุงรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูป้กครองและ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

4. ความรู้ความสามารถในวชิาชีพ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะมีความรู้ความสามารถใน
การวจิยัหรือประยกุตง์านวจิยัมาใชใ้นการบริหาร ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน มีทกัษะการสอน 
สามารถสาธิต นิเทศครู – อาจารยไ์ด ้มีความระมดัระวงัในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการสอนและการ
เรียน เช่น เก่ียวกบัตารางสอน งบประมาณ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน ทุก
ประเภท นอกจากน้ีจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของชุมชนและน ามาบูรณาการในเป้าหมายของ
โรงเรียนแลว้ร้อยรัดสู่แผนปฏิบติัการ 
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สมชาติ กิจยรรยง (2544, หนา้ 11) กล่าววา่ผูน้ าท่ีดีตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
1. รู้จกัตนเองในบทบาท ความคิด และทศันคติในการเป็นผูน้ า 
2. รู้จกัขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
3. มีการเป็นผูน้ าท่ีจะประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 
4. พฒันาผูป้ฏิบติังานแทนเรา 
5. มีความเช่ียวชาญในหลกับริหาร 
6. รู้จกัการแกปั้ญหาในงานท่ีท าหรือรับผดิชอบ 
7. มีความรอบรู้และกวา้ง 
8. ซ่ือตรงและยดึมัน่ต่อคุณธรรม 
9. ใชป้ระสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วย 
10. ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ 

สมชาย เทพแสง (2547, หนา้ 56-57) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีคุณภาพ ไวด้งัน้ี 
1. เป็นผูน้ าวสิัยทศัน์ และสามารถกระจายวสิัยทศัน์ไปยงับุคคลต่างๆ ได ้
2. ใชห้ลกัการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วม 
3. เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์กบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
4. มีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี และใช้ขอ้มูลสถิติใน

การวเิคราะห์และตดัสินใจ 
6. ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือลูกนอ้ง 
7. มีความสามารถในการส่ือสาร 
8. มีความสามารถในการใชแ้รงจูงใจ 
9. เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

สต๊อกดิลล์ (Stogdill, 2007, อา้งถึงใน คุณวุฒิ คนฉลาด, 2550, หน้า 40) ไดก้ล่าวถึง
คุณลกัษณะของผูน้ าควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. สมรรถภาพ ได้แก่ สติปัญญา ความต่ืนตวั ความสามารถทางภาษาความคิดริเร่ิมมี
วจิารณญาณ 

2. ความส าเร็จ ไดแ้ก่ เป็นนกัวชิาการ ความรู้ มีความส าเร็จทางกีฬา 
3. ความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ ความอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน ความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง ความมุ่งหวงัใหเ้กิดผลงานท่ีเป็นเลิศ 
4. ความร่วมมือ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม สังคมดี ร่วมมือ ปรับปรุงตนเอง อารมณ์ขนั 
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5. ความมีฐานะ ไดแ้ก่ ฐานะทางสังคม-เศรษฐกิจ เป็นคนกวา่งขวาง 
6. สถานการณ์ ไดแ้ก่ ระดบัทางจิตใจมัน่คง ฐานะมัน่คง มีทกัษะความตอ้งการและความ

สนใจของผูต้าม งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
ฮอย และมิสเกล (Hoy &Miskel, 2001, 396-397 อา้งถึงใน จรัญ วรสาร, 2551, หนา้ 24) 

ไดแ้บ่งลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางบุคลิกภาพ ลกัษณะ
ทางจูงใจ และลกัษณะทางทกัษะ ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะทางบุคลิกกายภาพ ไดแ้ก่ ความอดทนต่อภาวะกดดนั ความมัน่ใจในตนเอง 
ความมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ และการยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม 

2. ลักษณะทางจูงใจ ได้แก่แรงขับในการท างานและมีแรงกระตุ้นในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จและมีความตอ้งการในอ านาจ 

3. ลกัษณะทางทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะระหว่างบุคคล ทกัษะทาง
ความคิดรวบยอด และทกัษะทางการบริหาร 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ าท่ีดีควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี 1) คุณลกัษณะดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ มีความรู้ทัว่ไปและมีความรู้ดา้นวิชาการเป็นอย่างดีและมี
ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารและการเป็นผูน้ า 2) คุณลักษณะด้านความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ได้แก่ รู้บทบาทและหน้าท่ีของตน มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น รู้จกัการ
แกปั้ญหาในการท างาน กลา้ตดัสินใจ มีความสามารถในการประสานงานและจูงใจ และสามารถ
ร่วมงานกบับุคคลอ่ืนๆ และเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฏภีาวะผู้น าทางวชิาการ 
 2.2.1 แนวคิดภาวะผู้น าทางวชิาการ 

มีนกัวจิยัและนกัศึกษาสนใจเร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 สหรัฐอเมริกา

พยายามแกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึนดว้ยการออกกฎหมาย  No Child Left behind 
act 2002 โดยเนน้การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลตอ้งไดม้าตรฐาน ไม่มีใครตกหล่นจาก

เกณฑก์ าหนด (ไกศิษฏ ์เปลรินทร์, 2552, หนา้ 18) 

ภาวะผูน้ าทางวิชาการ (Instructional Leadership) เป็นภาวะผูน้ าท่ีพฒันามาจากภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นภาวะผูน้ าโดยเฉพาะผูบ้ริหาร
โรงเรียนอาศยัความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ ความรู้เก่ียวกบัการสอนและความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร
เป็นพลังขับเคล่ือนทางการศึกษาผู ้น าเช่นน้ีเรียกว่าผู ้น าทางวิชาการ ผู ้น าทางวิชาการต้องมี
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ความสามารถในการส่ือสารและแสดงให้นกัเรียน ครู ผูป้กครองเห็นวา่ อะไรส าคญัและมีคุณค่าใน
โรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนและผูน้ าทางวิชาการตอ้งมีทกัษะ
ในการสอนจริงในวฒันธรรมท่ีนิยามเฉพาะว่าทั้งหมดของโรงเรียนคืออะไรมิติทางการศึกษาทาง

สัญลกัษณ์และทางวฒันธรรมเป็นเร่ืองส าคญัต่อภาวะผูน้ าในโรงเรียน McEwans (1998 อา้งถึงใน 
ไกศิษฏ ์เปลรินทร์, 2552, หนา้ 27) 

ความหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
จากการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการ มี

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

สิร์รานี วสุภทัร (2551, หนา้ 34) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร หมายถึง การแสดง
บทบาทหน้าท่ีอย่างสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถโน้มน้าว จูงใจหรือช้ีน าให้
บุคลากรในสถานศึกษาและเก่ียวขอ้งเขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษารวม
พลงัและประสานสัมพนัธ์กนัเพื่อให้งานวิชาการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพการเรียนการสอน
และคุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

โยธิน สกุลเดช (2548, หนา้ 16) ให้ความหมายภาวะผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง ลกัษณะ
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษาใน 8 ด้าน 
ประกอบดว้ย พฤติกรรมการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา การพฒันาและการใชห้ลกัสูตร การ
นิเทศการศึกษา การจดัการเรียนการสอน การจูงใจ การสนับสนุนการจดัการในชั้นเรียน การ
สนบัสนุนการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน และบรรยากาศในโรงเรียน 

สุภัคกาญจน์ ฤทธ์ิละคร (2548, หน้า 18) ภาวะผูน้ าทางวิชาการ (Instructional 
Leadership) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออก หรือการปฏิบติัเก่ียวกับ
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 5 ด้านประกอบด้วยด้านวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักับการ
เปล่ียนแปลง ด้านความเป็นผูน้ าในการริเร่ิมการใช้นวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน ด้านการ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ ดา้นศกัยภาพการ
พึ่งตนเองในการพฒันางานวชิาการ และดา้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใชต้ลอดเวลา 

ไพจิตร ศรีโนนทอง (2550, หน้า 42) ให้ความหมายภาวะผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อความเป็นผูน้ าทางวชิาการ ดงัน้ี ดา้นการบริหารจดัการศึกษาให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง ดา้นการใชน้วตักรรมเพื่อการเรียนการสอน ดา้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ ดา้นการพึ่งตนเองในการพฒันางานทางวิชาการและดา้นการ
แสวงหาความรู้มาพฒันาตนเอง 
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สิร์รานี วสุภทัร (2551, หนา้ 16) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร หมายถึง การแสดง
บทบาทหน้าท่ีอย่างสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถโน้มน้าวจูงใจหรือช้ีน าให้
บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษารวม
พลงัและประสานสัมพนัธ์กนัเพื่อให้งานวิชาการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพการเรียนการสอน
และคุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552, หน้า 34) ภาวะผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยอาศยักระบวนการเก่ียวกบั
การก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมายและพนัธกิจการเรียนรู้ การบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอน การ
พฒันานกัเรียน การพฒันาครู และการส่งเสริมบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมการเรียนรู้ 

ไพเราะ พตัตาสิงห์ (2554, หนา้ 24) ไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้ความหมายของภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง การใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารในการใช้กระบวนการให้ผูร่้วมงานให้ความ
ร่วมมือปฏิบติักิจกรรมเพื่อน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนจากองค์ประกอบน้ี
ไดแ้ก่ การก าหนดภารกิจของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศในโรงเรียน 

ชฎากาญจน์ เจริญชนม ์(2554, หน้า 52) ไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าทาง
วชิาการ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการน าความรู้ทกัษะตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ 
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานวิชาการสามารถใชก้ลยุทธ์ทั้งการเป็นผูน้ าและการบริหาร
น ากลุ่มให้กระท ากิจกรรมทางดา้นวิชาการให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวป้ระกอบดว้ย การจดัการเรียน
การสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน การบริหารงานดา้นวชิาการ 

สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีตอ้ง
รับผิดชอบต่อการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมีบทบาทครอบคลุมตามภารกิจ ไดแ้ก่ 
การก าหนดเป้าหมายทางวิชาการท่ีชดัเจน การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การ
นิเทศการศึกษา การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การพฒันาทางวิชาชีพครู เพื่อความส าเร็จของ
โรงเรียนและการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา การพฒันาการเรียนการสอนและการใช้
ข้อมูลเพื่อการตดัสินใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและการเรียนรู้ของผูเ้รียน อนัจะ
น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ 

2.2.2 องค์ประกอบของ ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร 
มีนกัวิชาการ นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงบทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการไดม้ากมาย ดงัน้ี 
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ผูน้ าทางวิชาการ คือผูน้ าทางวิชาการท่ีเน้นองคป์ระกอบการปฏิรูป 4 ประการ Murphy 
(1990 อา้งถึงใน ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552, หนา้ 27) ดงัน้ี 

1. การก าหนดพนัธกิจของโรงเรียน 

2. การบริหารจดัการหลกัสูตร การส่งเสริมคุณภาพการสอน การนิเทศการสอนและ
ประเมินครู การจดัทรัพยากรให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตรการจดัและปกป้องเวลาการ
สอนและการก ากบัความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

3. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยการก าหนดความคาดหวงัสูงส าหรับการ
เรียนรู้ของนกัเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียน การปรากฏกายให้เห็นในโรงเรียนเป็นประจ า การ
ให้ขวญัก าลงัใจแก่ครูและนกัเรียน และการส่งเสริมการพฒันาวิชาชีพท่ีมกัจะถูกแยกออกจากการ
ปฏิบติั 

4. การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การท างานท่ีปลอดภยัและเป็นระเบียบ โดยให้นกัเรียนเขา้มามี
ส่วนเก่ียวข้อง ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันของครูเช่ือมโยงแหล่งทรัพยากรภายนอกและ
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

มาร์ส (Marsh , 2000 ; lambert, 2003 ; Marzano, et al, 2005 ; Wabner, et al., 
2006 อา้งถึงในไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552, หน้า 44) ไดก้ล่าวว่าภาวะผูน้ าทางวิชาการเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภายในโรงเรียนผูน้ าทางวิชาการท่ีตอ้งการบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนจ าเป็นต้องใส่ใจอย่างมากต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ 7 ประการ คือ 1) ความรู้เก่ียวกับ
หลกัสูตรการสอนและการประเมินผล 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูน้ าท าให้เกิดผลดีท่ีสุด โดยกระตุน้
ให้น านวตักรรมให้มาใช ้3) การกระตุน้ทางปัญญา ท าให้ครูตระหนกั รับรู้ทฤษฎีและการปฏิบติัท่ี
เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 4) ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 5) ผูบ้ริหารโรงเรียนก ากับติดตาม 
ประเมินผล ผลกระทบและประสิทธิผลของหลกัสูตรโรงเรียนและการปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 6) ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ ท าใจใหส้บายกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างและปรับตวัให้
เข้ากับสถานการณ์ 7) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีอุดมการณ์มีความเช่ือถือ ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเข้าใจและ
ปฏิบติัการอนัเกิดจากอุดมการณ์และความเช่ือมัน่ 

Anderson & Pigford (1987,p 47) ไดเ้สนอพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็น 8 องค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดภาวะผูน้ าทางวิชาการ Maryland มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. อ านวยความสะดวกในการพฒันาวิสัยทศัน์สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการอ านวยความสะดวกในการพฒันาวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาให้มีคุณค่า ทา้ทาย
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และเหมาะสมกบัโรงเรียน สังคม และความตอ้งการพฒันาของผูเ้รียน มารด าเนินการให้ทีมงานและ
ผูเ้ก่ียวข้องสามารถเข้าใจในวิสัยทศัน์อย่างชัดเจน จดักิจกรรมในสถานศึกษาให้ผูเ้ก่ียวข้องได้
ร่วมกนัทบทวนวสิัยทศัน์เป็นระยะ ๆ และจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนการน าวสิัยทศัน์ไปใช ้

2. ร่วมกิจกรรมอยา่งกลมเกลียวกนัในสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา ความสามารถใน
การสร้างการยอมรับนบัถือ ท างานเป็นทีม และรับผดิชอบในขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัผูเ้รียน ทีมงานและ
ผูป้กครอง มีความคาดหวงัสูงเพื่อใหผู้เ้รียน และครูไดมี้การปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมุ่งความมี
ประสิทธิผลของทีมผูน้ าโรงเรียน ก าหนดประสิทธิผลของการเป็นชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพดว้ย
แผนการปฏิรูปโรงเรียน การมุ่งเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิและคุณลกัษณะของผูเ้รียนโดยการรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการวางแผนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเปิดโอกาสในการเป็นผูน้ า 
และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเฉพาะครู 

3. ติดตาม ดูแลความร่วมมือด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการมีส่วนร่วมในการสนทนากบัครูเก่ียวกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้หลกัสูตรแกนกลาง และหรือหลกัสูตรทอ้งถ่ินสนบัสนุนให้มีการบูรณาการการวิจยัวิธีการ
จดัการเรียนการสอนกบัการสอนในชั้นเรียนประจ าวนั มอบหมายงานให้แก่ครูอย่างเหมาะสมมี
เป้าหมายและมีการประสานสัมพนัธ์กนั ยกย่องชมเชยผลงานของครูท่ีแสดงถึงการเรียนรู้ใหม่ ใช้
การประเมินผลเป็นการวดัความรอบรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

4. พฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยการสังเกต และประเมินผลของครู ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนักบับุคลากรในการพฒันาผูเ้รียนดว้ย การ
อ่านการเขียนการริเร่ิมและการเรียนรู้ ใช้ขอ้มูลผูเ้รียน และขอ้มูลท่ีรวบรวมไวจ้ากกระบวนการ
สังเกตในการให้ค  าปรึกษาแนะน าเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทั้ง
ขอ้มูลท่ีเป็นทางการระหวา่งการประชุมตรวจการ เช่นเดียวกบัขอ้มูลท่ีไม่เป็นทางการจากการเยี่ยม
เยยีน การประชุมและการสนทนากบัครูในเร่ืองของการเรียนการสอนในชั้นเรียนก าหนดเกณฑ์ และ
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูอยูท่ี่ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง และการ
มีช่ือเสียงและพฒันาการของขีดความสามารถความเป็นผูน้ าโรงเรียน 

5. ส ร้างความมั่นใจในกฎเกณฑ์การประเมินผลผู ้เ รียนผู ้บ ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการสร้างความมัน่ใจในการประเมินผลเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา
ความร่วมมือใช้การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินผลความส าเร็จของผูเ้รียน และเป็น
หลกัฐานส าคญัในการปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้การประเมินผลสรุปเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
วดัผลสัมฤทธ์ิ และใชก้ารศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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6. ใชเ้ทคโนโลยีและขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลายในการพฒันา ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียน ครู และผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอน
ของครูอยา่งมีประสิทธิผลใช้เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษาคน้ควา้อย่างสม ่าเสมอ ทบทวนสรุปขอ้มูลโดย
แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ร่วมมือกนัวเิคราะห์สาเหตุในการท าให้ผูเ้รียนบรรลุความส าเร็จ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจพฒันาการเรียนการสอน และคณะครูวเิคราะห์ผลงานของผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ 

7. มุ่ง เน้นและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัย เป็นฐานผู ้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการพฒันาวชิาชีพของบุคลากรดว้ยการมุ่งเนน้ผลลพัธ์ของการพฒันา
วิชาชีพ คือ หลกัสูตร การเรียนการสอน และการประเมินมีความสัมพนัธ์เช่ือมต่อกบัเป้าหมายของ
การปฏิรูปสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนความร่วมมือ และสะทอ้นปัญหา
ในระหว่างการปฏิบัติงานประจ าว ัน มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ความกา้วหน้าทางอาชีพความตอ้งการของทีมงาน และความส าเร็จของผูเ้รียน มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมการพฒันาวชิาชีพและสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพตามมาตรฐานการพฒันา
วชิาชีพ 

8. การเสริมสร้างความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อร่วมรับผดิชอบต่อความส าเร็จของผูเ้รียน
และสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการเสริมสร้างความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยการให้การตอ้นรับผูป้กครองผูมี้อุปการคุณ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้
เขา้มาในโรงเรียน กระตุน้ให้เป็นสมาชิกร่วมปฏิบติัการปฏิรูปโรงเรียน และชุมชนผูเ้ก่ียวขอ้งและ
โรงเรียนเครือข่ายมีส่วนร่วมในวถีิชีวติของโรงเรียน 

ฮอย และ มิสเคล (Hoy, W.K., & Miskel, C.G. 2001, p 40) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าดา้น
การศึกษาประกอบดว้ย 1) การก าหนดจุดมุ่งหมายการสอน 2) การออกแบบหน่วยการเรียน 3) การ
พฒันาและน าหลกัสูตรไปปฏิบติั 4) การประเมินผลและเลือกวสัดุหลกัสูตร 5) การประเมินการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรการเรียนการสอน 6) การผลิตส่ือการสอน 7) การนิเทศแบบคลินิก และ 8) 
การวางแผนเพื่อความกา้วหนา้บุคลากร 

ครุง (Krug 1993, p28) ภาวะผูน้ าทางวิชาการมีองค์ประกอบ 5 ประการ ท่ีควบคุม
กิจกรรมทั้งหมดท่ีผูน้ าทางวิชาการจะตอ้งใส่ใจไดแ้ก่ การก าหนดพนัธกิจของโรงเรียน การบริหาร
หลกัสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน การส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอน 

แม็คนีฟ และไวสเฮด (McNiff & Whitehead, 2002, p32) ไดเ้สนอองค์ประกอบของ
พฤติกรรมท่ีมีความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้3 องคป์ระกอบใหญ่ คือ 1) การ
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ก าหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การจดัการดา้นการเรียนการสอน และ 3) การส่งเสริมบรรยากาศทาง
วชิาการของโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Defining the school mission) การก าหนดภารกิจของ
โรงเรียนเป็นการก าหนดกรอบขอบเขตของงานท่ีโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
วชิาการ และสร้างความเขา้ใจในภารกิจดงักล่าวใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ จ าแนกเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 

1.1 การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Framing school goals) การก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียนจะตอ้งมีความชดัเจนโดยเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยให้ทีมงานมี
ส่วนในการก าหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียนจะตอ้งรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครู
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เป้าหมายในดา้นการปฏิบติังานจะตอ้งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ี
สามารถวดัได ้นอกจากนั้นเป้าหมายของโรงเรียนจะตอ้งมีลกัษณะท่ีง่ายต่อครูในการท่ีจะน าไปสอน
ไดต้รงตามจุดประสงคใ์นหอ้งเรียน 

1.2 การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน (Communicating school goals) การส่ือสาร
เป้าหมายของโรงเรียน ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัใหม่ข้ึนเพื่อใหค้รู ผูป้กครอง และนกัเรียนไดท้ราบโดยทัว่
กนั ทั้งในรูปท่ีเป็นทางการ เช่น การประชุมคณะครู การช้ีแจงในหนงัสือคู่มือของโรงเรียน ฯลฯ 
และโดยรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกบัครู เป็นตน้ 

2. การจดัการดา้นการเรียนการสอน (Managing the instructional program) การจดัการ
ดา้นการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลส่งเสริมและสนบัสนุนการสอน
ของครู การเรียนของนักเรียนและการประสานการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 
องคป์ระกอบ คือ 

2.1 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (Supervising and evaluation 
instruction) การนิเทศ และการประเมินผลด้านการสอน ผูบ้ริหารจะท างานร่วมกบัครูในด้าน
หลกัสูตรและการสอน ผลงานของผูบ้ริหารจะตอ้งมัน่ใจไดว้า่เป้าหมายของโรงเรียนไดถู้กถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบติัในห้องเรียน ซ่ึงรวมถึง การประสานเป้าหมายของโรงเรียนกบัจุดประสงคข์องการ
เรียนในห้องเรียนให้การสนับสนุนครูด้านการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ ควบคุมการสอนใน
หอ้งเรียนโดยการเยีย่มอยา่งไม่เป็นทางการ การใหผ้ลยอ้นกลบักบัครูทั้งทางดา้นการนิเทศ 

2.2 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (Coordinating curriculum) หมายถึง 
พฤติกรรมการประสานงานกบัครูในด้านการน าหลักสูตรไปปฏิบติัให้เกิดผล จุดประสงค์ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนจะต้องสัมพนัธ์กับเน้ือหาท่ีสอนในห้องเรียนและคะแนนการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยตรงและการประเมินผลโดยมีจุดประสงค์ท่ีจะท าให้เป็น
รูปธรรม และใหค้รูเป็นผูน้ าวธีิสอนท่ีเฉพาะเจาะจงไปปฏิบติั 
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2.3 การตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียน (Monitoring student progress) ผูบ้ริหาร
ควรจะใช้ผลจากคะแนนทดสอบในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน การประเมินหลกัสูตร การ
ประเมินดา้นการสอน และการวดัผลความกา้วหนา้ตามเป้าหมายของโรงเรียน 

3. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (Promote school climate) บรรยากาศ
ทางวิชาการในโรงเรียนจะเก่ียวขอ้งกบับรรทดัฐาน (Norms) และเจตคติของบุคลากร และนกัเรียน
ในโรงเรียน ผูบ้ริหารจะมีบทบาทส าคญัในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนทั้ง
ดา้นตวัครู นกัเรียน การเรียนการสอน และมาตรฐานทางวชิาการของโรงเรียน ซ่ึงจ าแนกบทบาทใน
การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน จ าแนกเป็น 6 องคป์ระกอบ คือ 

3.1 การควบคุมการใชเ้วลาในการสอน (Protecting instructional time) เวลาท่ีใชใ้น
การสอนของครูในห้องเรียนมกัจะสูญเสียไปกบัการแนะน ากฎเกณฑ์ในการเรียนให้กบัเด็ก ของ
โรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งหาทางควบคุมกิจกรรมใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด โดยผลกัดนัให้เป็น
นโยบายของโรงเรียน ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จในการน านโยบายไปใช ้โดยการก าจดัส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีจะท าใหก้ารสอนในหอ้งเรียนหยดุชะงกัลงไดก้็จะสามารถใชเ้วลาในการเรียนอยา่งมีศกัยภาพ 

3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด (Maintaining high visibility) การ
ดูแลเอาใจใส่ครู และนกัเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบันกัเรียน 
และครู เพื่อผูบ้ริหารจะไดรั้บขอ้มูลมากมายทั้งท่ีเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการในดา้นความ
ตอ้งการของนกัเรียน และครู ผูบ้ริหารจะมีโอกาสส่ือสารเป้าหมายระดบัต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
นกัเรียนและครูทราบ 

3.3 การจดัให้มีส่ิงจูงใจให้กบัครู (Providing incentives for teachers) การจดัให้มี
ส่ิงจูงใจให้กบัครู การสร้างบรรยากาศเชิงบวกดา้นการเรียนรู้ รวมทั้งการให้รางวลั และการให้การ
ยอมรับการท างานของครูนบัเป็นบทบาทท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของผูบ้ริหารในการท่ีจะท าให้โครงสร้าง
ของการท างานดีข้ึนรางวลัท่ีผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบัครูอาจารยอ์าจ
ไม่ใช่เงินเพียงอยา่งเดียว หากแต่อาจจะเป็นค าชมเชยทั้งโดยส่วนตวัหรือการให้สังคมยอมรับโดย
การมอบใบประกาศเกียรติคุณ และการใหร้างวลัอยา่งเป็นทางการ เป็นตน้ 

3.4 การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ (Promoting professional development) การ
ส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ ผูบ้ริหารให้โอกาสแก่ครูในการพฒันาวิชาชีพโดยการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมขณะประจ าการ รวมทั้งการช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึงการผสมผสานทักษะต่าง ๆ ตาม
โครงการพฒันาบุคลากรและช่วยใหค้รูสามารถน าไปใชใ้นหอ้งเรียนได ้

3.5 การพฒันาและสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ (Developing and enforcing academic 
standards) มาตรฐานทางวิชาการท่ีสูง และมีความชัดเจน จะเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดความคาดหวงัซ่ึง
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เป็นส่ิงจ าเป็นในการปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน และมาตรฐานท่ีสูงข้ึนจะแสดงให้เห็นไดจ้าก
จ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

3.6 การจดัให้มีส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (Providing incentives for learning) การ
ส่งเสริมบรรยากาศดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยการใหร้างวลั และการให้การยอมรับนกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิดา้นวชิาการสูง และเม่ือนกัเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอผูบ้ริหาร
ตอ้งใหโ้อกาสนกัเรียนในการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของห้องเรียน และในโรงเรียนจดัภูมิทศัน์ให้เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนของครูและนกัเรียน 

พฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการตามแนวคิดของโปรแกรมการฝึกอบรมภาวะผูน้ า
ครูใหญ่ของฮ่องกง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หนา้ 26) ไดว้ิเคราะห์ และ
สรุปพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. การพฒันาวิสัยทศัน์ และน าวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัร่วมกนั ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้มีการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนทุกฝ่าย
ร่วมมือกนั จดัท าวิสัยทศัน์ เป้าหมายของโรงเรียน มีการตรวจสอบวิสัยทศัน์อยา่งสม ่าเสมอและน า
ข้อมูลเชิงประเมินและเชิงคุณภาพมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 

2. การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้าง และส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ข้ึนในโรงเรียน และจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียน
การสอนโดยสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ 

3. การพฒันากระบวนการเรียนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมวางแผนการสอนกบั
ครูโดยค านึงถึงความต้องการของนักเรียน แนวโน้มปัจจุบนั และนโยบายสาธารณะน าทฤษฎี
ผลการวิจยัและแนวปฏิบติัไปประยุกต์ใช้ในกรส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผนร่วมกบัครูในการท ากิจกรรมและการให้บริการนกัเรียน เพื่อสนองความตอ้งการดา้นสังคม
วฒันธรรม และพฒันาการของนักเรียน ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนโดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย และน าผลการประเมินการปรับปรุงโปรแกรมการสอน 

4. การพฒันาวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูยกระดบัการเรียนรู้โดยบูรณา
การเทคโนโลยเีขา้กบัการสอนเป็นตวัแบบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจดัท าแผนพฒันาตนเอง 
และปฏิบติัตามแผนอย่างต่อเน่ือง หาความตอ้งการในการฝึกอบรมของครู และจดัให้มีการพฒันา
วชิาชีพเพื่อความเช่ียวชาญส าหรับครู 

5. การบริหารจดัการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัท าแผนปฏิบติัการ และ
กระบวนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ประยุกต์ใช้ทกัษะการจดัการและ
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กระบวนการกลุ่มเพื่อก าหนดบทบาทมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้
มีทกัษะในการส่ือสาร สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การแสวงหา
ฉันทามติและแก้ขอ้ขดัแยง้ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการรู้จกั
บริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้ามายของโรงเรียน ระบุ และวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร
ทางการเงินของโรงเรียน วางแผนงบประมาณติดตาม และรายงานภารกิจของโรงเรียนต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
อย่างโปร่งใส และรับผิดชอบ ด าเนินการตดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน นิเทศ ประเมินผล และบริหาร
จดัการโรงเรียนอย่างมีความรับผิดชอบใชเ้ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
โรงเรียนจดัการเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 
ปลอดภยัเอ้ือต่อการเรียนรู้ บริหารโรงเรียนโดยยึดตามกรอบของระเบียบกฎหมาย นโยบาย ระดบั
ต่าง ๆ สร้างระบบการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นตน้แบบในทางจริยธรรมโดยเฉพาะ
ความซ่ือสัตย ์ในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ส่งเสริมพฤติกรรมความมีจริยธรรมแสดงความช่ืนชอน 
และเอาใจใส่ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน แสดงความ
รับผิดชอบต่อนกัเรียน ผูป้กครอง ครู เขตพื้นท่ี และสาธารณะในการจดัการศึกษาให้มีความเสมอ
ภาค ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ประสิทธิ เขียวศรี และคณะ (2548, หน้า 21) ได้ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันา
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสาร 22 
รายการ และการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ดา้น 23 ขอ้ สรุปไดด้งัน้ี 

1. การบริหารจดัการโรงเรียน (School management) ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมี
ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ วางแผนปฏิบติัการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีสนบัสนุนการ
ใชภ้าวะผูน้ าทางวิชาการบริหารการเปล่ียนแปลง ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้และสร้าง
ช่องทางการมีส่วนร่วมตดัสินใจของฝ่ายต่าง ๆ 

2. การบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอน (Curriculum and instruction management) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเนน้ความสามารถ
และคุณภาพในการสอนของครู มีความสามารถในการนิเทศการสอนของครู ประเมินผลการเรียน
การสอนของครู และนักเรียนออกแบบ สร้าง และพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาประสานงาน
หลกัสูตรติดตาม ก ากบั ดูแลการใช้หลกัสูตร กระตุน้ให้ก าลงัใจครู และนักเรียนในการเรียนการ
สอน สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และบริหารเวลา พิทกัษเ์วลาการเรียนการสอนโดยท าตวั
ใหพ้บเห็นอยูเ่ป็นนิจในโรงเรียน และชุมชน 
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3. การบริหารตนเอง ทีมงาน และชุมชน (Community team and personal management) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นแบบอยา่งทางคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
และการกระท าของผู ้อ่ืน คิดนอกกรอบ พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความเป็นผู ้น า มี
ความสามารถในการส่ือสาร และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงาน และชุมชน 

ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ ( 2552, หน้า 36) ไดศึ้กษางานวิจยัการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าทาง
วิชาการส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สังเคราะห์ตวับ่งช้ี ได้ตวับ่งช้ีหลกั 5 ตวับ่งช้ี 
ดงัน้ีคือ 1) การก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมายและพนัธกิจการเรียนรู้ 2) การบริหารจดัการหลกัสูตรและ
การสอน 3) การพฒันานกัเรียน 4) การพฒันาครู 5) การสร้างบรรยากาศเรียนรู้ซ่ึงทุกตวับ่งช้ีมีความ
สอดคลอ้งกนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สิร์รานี วสุภทัร (2553, หนา้ 44) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผู ้บริหารการศึกษาท่ีส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การอ านวยความสะดวกในการพฒันาวสิัยทศัน์ มี 6 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
1.1 สร้างความเขา้ใจในกระบวนการ พฒันาวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
1.2 ปิดโอกาสให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษา 
1.3 กระตุน้ใหม่การเช่ือมโยงวสิัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติั 
1.4 สร้างความเขา้ในกระบวนการทบทวนวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
1.5 ส่งเสริมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการทบทวนวสิัยทศัน์ 
1.6 จดัทรัพยากรเพื่อจดัสรรใหเ้กิดการน าวสิัยทศัน์ไปใช ้

2. การนิเทศและติดตามการน าหลกัสูตรไปใช ้มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
2.2 มีส่วนร่วมในการสนทนากบัครูอยา่งสม ่าเสมอ 
2.2 สนบัสนุนให้ครูบูรณาการการวิจยัการเรียนการสอนเขา้กบัการจดัการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนประจ าวนั 
2.3 กระตุน้ใหมี้การใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนการสอน 
2.4 การสร้างความมัน่ใจในการประเมินผลของครู 

3. การสร้างความมัน่ใจในกฎเกณฑก์ารประเมินผล มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
3.1 สร้างความมัน่ใจในการประเมินผลผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
3.2 สร้างความมัน่ใจในการใช้การประเมินระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
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3.3 สร้างความมัน่ใจในการใชก้ารประเมินผลสรุปเป็นพื้นฐานในการวดัผลสัมฤทธ์ิ 
3.4 สร้างความมัน่ใจในการใช้การศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอนในชั้นเรียน 
4. การใชเ้ทคโนโลย ีและขอ้มูลท่ีหลากหลายในการพฒันา มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 

4.1 สร้างความมัน่ใจ และกระตุน้ใหก้ารใชเ้วบ็ไซดเ์พื่อการปฏิรูปสถานศึกษา 
4.2 สร้างความมั่นใจ และกระตุ้นให้มีการทบทวนสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน 
4.3 สาเหตุในการท าใหผู้เ้รียนบรรลุความส าเร็จ 
4.4 สร้างความมัน่ใจ และกระตุน้ใหร่้วมมือกนัวเิคราะห์ผลงานของนกัเรียน 

5. การสนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน มี 5 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
5.1 มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพด้วยการมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เป็นแนวเดียวกัน

เช่ือมต่อกบัเป้าหมายการปฏิรูปสถานศึกษา 
5.2 เปิดโอกาสใหมี้การพฒันาวชิาชีพในระหวา่งปฏิบติังาน 
5.3 เปิดโอกาสให้มีการพฒันาวิชาชีพอย่างหลากหลายตามความกา้วหน้าทางอาชีพ 

ความตอ้งการของทีมงานและความส าเร็จของผูเ้รียน 
5.4 มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรมการพฒันาอาชีพ 
5.5 สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพตามมาตรฐานการพฒันาวชิาชีพ 

6. การสร้างและพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าของบุคลากร มี 5 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
6.1 สร้างโอกาสการเป็นผูน้ าดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่ครู 
6.2 กระจายอ านาจการตดัสินใจใหแ้ก่ครู 
6.3 สร้างความผกูพนั และความภาคภูมิใจต่อสถานศึกษาใหแ้ก่ครู 
6.4  มีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพทีมผูน้ าของสถานศึกษา 
6.5 มีส่วนร่วมในความส าเร็จของทีมผูน้ าของสถานศึกษา 

7. การเสริมสร้างความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
7.1 การการตอ้นรับผูป้กครอง และผูมี้อุปการคุณใหเ้ขา้มาในสถานศึกษา 
7.2 กระตุ้นให้ผู ้ปกครอง และผู ้มี อุปการคุณให้เป็นสมาชิกร่วมปฏิบัติการใน

กระบวนการปฏิรูปสถานศึกษา 
7.3 กระตุน้ให้ชุมชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมใน

วถีิชีวติของสถานศึกษา 
7.4 กระจายการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 



34 
 

ฮอลลินเจอ และมลัซ่ี ( Hallinger & Murphy, 2001, p 56) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของ
ความเป็นผูน้ าทางวชิาการไว ้11 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การก าหนดเป้าประสงคข์องโรงเรียน 2) การส่ือสาร
เป้าประสงคข์องโรงเรียน 3) การนิเทศและติดตามผลดา้นการสอน 4) การประสานงานดา้นการใช้
หลกัสูตร 5) การตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียน 6) การควบคุมการใชเ้วลาในการสอน 7) การ
รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียน 8) การจดัให้มีส่ิงจูงใจให้กบัครู 9) การส่งเสริมให้มีการพฒันา
วิชาชีพ 10) การพฒันาและการสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ และ 11) การจดัให้มีส่ิงส่งเสริมภาพ
เรียนรู้ 

ซุปเบน และ ฮกัเชส (Zubben & Hughes , 2002, p 33) ก าหนดองคป์ระกอบของความ
เป็นผูน้ าทางวิชาการไว ้7 ดา้นดงัน้ี 1) การท างานตามเวลาท่ีก าหนด 2) การจดับรรยากาศท่ีดีของ
โรงเรียน 3) การมุ่งเนน้ดา้นวิชาการ 4) การคาดหวงัต่อคณะครูและผลการปฏิบติังานของครู 5) การ
ท างานดา้นหลกัสูตร 6) การเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และ 7) การประเมินผลและการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

เดวสิ และโทมสั (Davis & Thomas, 1999, p 27) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการวา่มี 8 ดา้น คือ 1) การเพิ่มความตระหนกัในการประชุมโรงเรียนและมีความคาดหมาย
ในผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนสูง 2) มีความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
โรงเรียน 3) การให้แรงจูงใจและมีรางวลักบับุคคลหรือกลุ่มท่ีท างานดา้นวิชาการ 4) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านวิชาการ 5) การใช้ทรัพยากรและบุคคลากรอย่างสร้างสรรค์ 6) การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่เป็นระเบียบและมีความปลอดภยั 7) การตรวจสอบการ
ปฏิบติัการสอนของครู และ 8) การสังเกตการณ์สอนของครุและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

กิติพนัธ์ รุจิรกุล (2545, หนา้ 21) กล่าววา่ขอบข่ายของงานวิชาการนั้น ประกอบดว้ย การ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และวางแผน แบ่งกลุ่มนกัเรียนจดัตารางสอน จดัห้องสมุด วดัผล
และประเมินผลพฒันาการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ใช้ส่ือการสอน ท าคู่มือครู ท าบนัทึกการ
สอนซ่อมเสริม นิเทศการสอน และใชท้รัพยากรของชุมชนใหเ้กิดประโยชน์จากขอบข่ายดงักล่าวท า
ให้เกิดงานส าคญัข้ึน 7 งาน คือด าเนินงานเร่ืองหลกัสูตร ตารางสอน ปรับปรุงการเรียนการสอน 
จดัหาส่ือท่ีใช้ในการศึกษา วดัผลและประเมินผล นิเทศภายในโรงเรียนและให้การสนบัสนุนงาน
วชิาการในดา้นอ่ืน ๆ เช่น แนะแนว จดัหอ้งสมุด หาทุนการศึกษา เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบ
ของความเป็น 

กิตติมา ปรีดิลก (2545, หนา้ 42) กล่าววา่บทบาทของความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร ไดถู้ก
พฒันามาระหวา่งหลายปีท่ีผา่นมา กล่าวคือในสมยัเดิมเราจะพูดถึงบทบาทของผูบ้ริหารในเร่ืองเดิม 
ๆ เช่นเร่ืองของบุคลากร เร่ืองของนกัเรียน เร่ืองของโรงเรียนกบัชุมชนการพฒันาหลกัสูตรและการ
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สอนการเงินและการจดัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและความสัมพนัธ์ระหวา่งงานต่าง ๆ โดยโยง
สู่บทบาท และหน้าท่ีในการบริหารจดัการรูปแบบต่าง ๆ เช่นการวางแผนการจดัองค์การ การน า
และการควบคุมแต่ปัจจุบนัน้ีผูบ้ริหารการศึกษาจะต้องเพื่อการฝึกฝนในเร่ืองของการเป็นผูน้ า
ทางการสอน (Instructional leadership) ดว้ยเม่ือเร็ว ๆน้ีมีผลจากการวิจยัจากการศึกษาครูใหญ่ของ
โรงเรียนในรัฐอิลลินอยมากกว่า 500 คน พบวา่ผูบ้ริหารท่ีจะประสบความส าเร็จในสมยัน้ีควรเป็น
ผูน้ าทางการสอนดว้ย โดยมีความเขา้ใจและสามารถกระท าเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี 

1. ประเมินผลการท างานของครู 
2. ตั้งความคาดหวงัท่ีสูงเก่ียวกบันกัเรียนและครู 
3. เป็นรูปแบบของความมีมาตรฐานวชิาชีพท่ีสูง 
4. จดัใหมี้และด าเนินการเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องโรงเรียน 
5. คงความสัมพนัธ์ภายในเชิงบวกกบับุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน 
6. จดัสร้างสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยัและคงความมีระเบียบ 
7. พฒันาแผนการพฒันาโรงเรียน 
8. จดัใหมี้ระบบการส่ือสารภายในท่ีดี 
9. เขม้งวดต่อการคดัเลือกผูจ้ะมาด ารงต าแหน่งครู 
เซฟาช (Sayfarth, 1999, p36) ได้กล่าวถึงความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หรือผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าทางวิชาการ (Principal as instructional leader) จะตอ้งมี
บทบาทดงัน้ีคือ การมีมุมมองและแนวโนม้เก่ียวกบัหลกัสูตร การประเมินผลการเรียนของนกัเรียน 
จดัโครงการส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การประเมินผลการสอนของครูและการวางแผน
ส าหรับพฒันาครูมืออาชีพ 

ยามาดะ (Yamada, 2000 อา้งถึงใน จินตนา ศรีสารคาม, 2554, หนา้ 28) กล่าววา่ หนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร ในภาวะความเป็นผูน้ าทางวิชาการนั้นอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือถือ 
การตดัสินใจ ยทุธวิธีและเทคนิค เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนในหระบวนการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน อยา่งไรก็ตามแมห้วัใจส าคญัของการปฏิบติังานในบทบาทผูบ้ริหารในฐานะการเป็นผูน้ า
ทางวชิาการ คือการพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่ถา้ผูบ้ริหารเหล่านั้น ไม่มีภาวะความ
เป็นผูน้ าทางวิชาการ หรือหากขาดคุณสมบติัของการเป็นนกัจดัการท่ีดี ก็จะไม่ส่งผลให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกนัและบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูน้ าทางวิชาการ เป็น
กุญแจดอกส าคญัท่ีจะน าพาให้โรงเรียนของตนประสบผลส าเร็จ ซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวนั้นจะ
เกิดข้ึนไดข้ึ้นอยูก่บักระบวนการพฒันาหลกัสูตรการสอนและวิธีการเรียนรู้นอกจากน้ีบทบาทของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูน้ าทางวิชาการ ยงัเป็นการสร้างโอกาสให้โรงเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนอีกดว้ย 

เคเซวิซ (Knezevich, 1984, p53) ไดเ้สนอบทบาทและความสามารถในการบริหารงาน
ของผูน้ าทางวิชาการไว ้17 บทบาท 1) ความสามารถในการก าหนดทิศทาง (Direction setter) 2) 
ความสามารถในการกระตุน้ผูน้ า (Leader catalyst) 3) ความสามารถในการเป็นนักวางแผน 
(Planner) 4) ความสามารถในการตดัสินใจ (Decision maker) 5) ความสามารถในการเป็นผูจ้ดัการ
องค์การ (Organizer) 6) ความสามารถในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (change manger) 7) 
ความสามารถในการเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) 8) ความสามารถในการเป็นผูส่ื้อสาร 
(Communicator) 9) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ (Conflict manger)10) 
ความสามารถในการเป็นผูแ้กปั้ญหา (Problem manger) 11) ความสามารถในการเป็นผูว้ิเคราะห์
และการจดัระบบ (System manger) 12) ความสามารถในการเป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน 
(Instructional manger) 13) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล (Personal manger) 14) 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manger) 15) ความสามารถในการเป็นผู ้
ประเมินผล (Appraiser) 16) ความสามารถในการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ (Public relater) 17) 
ความสามารถในภาวะผูน้ าในงานสังคม (Ceremonial head) 

รัชเทอฟอรด (Rutherford, 1985, p19) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัลกัษณะและพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพต่อนกัเรียนและโรงเรียนวา่ 1) ตอ้งสามารถมองเห็นและระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่
ตนเองตอ้งการใหโ้รงเรียนเป็นอยา่งไรซ่ึงการมองเห็นน้ีจะมุ่งไปท่ีตวัเด็กและความตอ้งการของเด็ก 
2) สามารถถ่ายโยงจากส่ิงท่ีมองเห็นนั้นมาก าหนดเป็นเป้าหมายของโรงเรียนได ้และคาดหวงัให้ครู 
นกัเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ เขา้ใจเป้าหมายตรงกนั 3) สามารถท าให้โรงเรียนเกิดความกา้วหน้า
อยา่งต่อเน่ือง 4) เขา้ไปมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรและปรับปรุงแกไ้ข
เม่ือเกิดความจ าเป็น 

วิลดี และดิมมอค (Wildy & Dimmock, 1993 อา้งถึงใน โยธิน สกุลเดช, 2548, หนา้25) 
กล่าวว่าภาวะผู ้น าทางวิชาการ ประกอบด้วยภาระงานท่ีส าคัญในการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานของโรงเรียนการเตรียมส่ือวสัดุท่ีจ  าเป็นในกระบวนการเรียนการสอน  ก ากับนิเทศ
ติดตามครู เป็นคณะกรรมการอ านวยการหรือประสานงานส่งเสริมสัมพนัธภาพของครู 

เวบเบอร์ (Weber ,1996 อา้งถึงใน ไกศิษฎ์ เปลรินทร์, 2552, หนา้ 33) กล่าวถึงภาวะผูน้ า
ทางวิชาการดงัน้ี คือ 1) การให้ค  านิยามพนัธกิจของโรงเรียน ควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู นักเรียน และผูป้กครอง โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภารกิจและความคาดหวงัของโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การก าหนด
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เป็นพนัธกิจร่วมของโรงเรียนต่อไป 2) การจดัการหลกัสูตรและการสอน จะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัพนัธกิจของโรงเรียน โดยการให้ค  าปรึกษา การนิเทศในชั้นเรียน มีการก ากบัติดตามการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามพนัธกิจของโรงเรียน การจดัหาและสนบัสนุนให้มีการน านวตักรรมและ
วิธีการหรือกระบวนการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best practices) ในการเรียนการสอน ตลอดจนการจดัหา
และสนับสนุนให้มีการน าขอ้มูลสถิติมาใช้เพื่อพฒันา การเรียนการสอนด้วย 3) การส่งเสริม
บรรยากาศทางบวกในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้โดยการส่ือสารให้
ทราบถึงเป้าหมายของโรงเรียน การตั้งความคาดหวงัต่อโรงเรียนไวสู้ง และการจดัส่ิงแวดลอ้มให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนนัน่เอง 4) การสังเกตและการปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการสร้าง
โอกาสปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาชีพ จะช่วยให้โอกาสในการพฒันาวิชาชีพทั้งผูส้ังเกตและผูถู้กสังเกต 5) 
การประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน เช่น การริเร่ิมและช่วยเหลือในการวางแผน การออกแบบ 
การใช ้การวเิคราะห์และการประเมินผลเก่ียวกบัประสิทธิผลของหลกัสูตร 

เชปเฟอด (Sheppard ,1996 อา้งถึงใน โยธิน สกุลเดช, 2548, หน้า 23) ไดส้ังเคราะห์
ผลงานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้แก่ การท่ี
ผูบ้ริหารสามารถปรากฏตวัตามท่ีต่าง ๆ ของโรงเรียน สนใจในการพฒันาวิชาชีพ และการน า
นวตักรรมทางการศึกษามาใช ้

คิสเลอร์ (Kaiser ,2000 อา้งถึงใน โยธิน สกุลเดช, 2548, หน้า 24) กล่าวว่าผูน้ าทาง
วิชาการเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั 1) ความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลกัสูตรต่างๆท่ีใช้ใน
โรงเรียน 2) มีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการสอนแบบต่าง ๆ 3) สนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรมการสอน 
4) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเชิงวชิาการ 5) สนบัสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 
6) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 7) นิเทศและก ากบัให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้

โบพเนลล ์(Brownell , 2001 อา้งถึงใน จินตนา ศรีสารคาม, 2554, หนา้ 30) กล่าวถึงภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการว่า ท าอย่างไรท่ีผูบ้ริหารและครูจะสามารถจดัการประสานงานในการท างานท่ี
โรงเรียนไม่ใช่จะเรียนรู้ประสบการณ์การท างานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเท่านั้น 
แต่ยงัตอ้งดูแลเร่ืองสภาพแวดลอ้มดว้ย ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริมหรือกระตุน้ครูทุกคนในดา้นการ
เรียนการสอนใหก้า้วหนา้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 อา้งถึงใน ชฏากาญจน์ เจริญชนม์, 
2553, หนา้ 20) ไดก้ าหนดเกณฑ์การคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้แบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ดา้นความเป็นผูน้ าทางวชิาการ (Instructional leadership) โดยเนน้ความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้
5 องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง มีความเป็นผูน้ าใน
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การริเร่ิมการใช้นวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ มีศกัยภาพในการพึ่งตนเองในการพฒันางานวิชาการและมีการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใชต้ลอดเวลา 

ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา้ 19) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะตอ้งมีคุณสมบติัดา้นกระบวนการและดา้นปัจจยัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
จ าเป็นต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตามการเปล่ียนแปลงการบริหารตามการปฏิรูปใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงัน้ีบริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 
(Instructional Leadership)โดย 1) มีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง 2) มี
ความเป็นผูน้ าในการริเร่ิมการใช้นวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน 3) ส่งเสริมน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 4) มีศกัยภาพในการพึ่ งตนเองในการ
พฒันางานทางวิชาการ 5) มีแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา และผูบ้ริหารศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม และใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 1) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอุทิศตนให้กับการปฏิบติังานในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 2) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบยุติธรรม ซ่ือสัตย ์3) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
ครองตนท่ีดี ไม่มีหน้ีสินล้นพน้ตวั ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข ส่ิงเสพยติ์ด 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ได้รับศรัทธาและยอมรับด้านคุณธรรม จริยธรรมจากนักเรียน ครู เพื่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูบ้งัคบับญัชา กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน 5) ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ช้
คุณธรรมในการบริหารจดัการ 

จากทศันะเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของนกัวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2554 ไดบู้รณาการจากความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้อง สรุปได้ว่า  ภาวะผู ้น าทางวิชาการ หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน าความรู้วิธีการ การน าเทคนิคใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
มาปรับใช้ในการการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วย  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์
เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การพฒันาวิชาชีพ
ครู การนิเทศทางการศึกษา การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ดงัตารางน้ี 
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ล าดบัความถี่ 5 4 8 10 2 1 

รวม 10 11 3 1 10 16 

วนัเผดจ็ มีชัย (2554) √ √   √ √ 
ชฏากาญจน์ เจริญชนม์ 
(2553)  √    √ 
จินตนา ตรีสารคาม 
(2554)  √   √ √ 
ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ 
(2552) √ √ √   √ 
ประสิทธ์ิ เขียวขจี 
(2548)  √ √   √ 
สิร์รานี วสุภัททร (2553) √ √   √ √ 
กติิพนัธ์ รุจิรกุล (2545) √    √  

กติติมา ปรีดิลก (2554) √    √ √ 
โยธิน สกุลเดช (2548)  √ √ √   

Sayfarth (1999)     √  
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Sayfarth. (1999)      √ 
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ตา
รา
งท

ี ่2.
1 (
ต่อ

) 
ล าดบัความถี่ 3 6 9 9 9 9 9 

รวม 13 5 3 1 1 1 1 

วนัเผดจ็ มีชัย (2554) √       

ชฏากาญจน์ เจริญชนม์ 
(2553)       √ 
จินตนา ตรีสารคาม (2554)      √  

ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552) √       

ประสิทธ์ิ เขียวขจี (2548) √ √   √   

สิร์รานี วสุภัททร (2553) √ √ √     

กติพินัธ์ รุจิรกุล (2545) √       

กติติมา ปรีดิลก (2554) √  √     

โยธิน สกุลเดช (2548)        

Sayfarth (1999) √   √    

Marsh (2000) √ √      

Andersos & Pigford(1987)        

Hoy &Miskel (2001)  √      

Davis &Tomas (1999)        

Rutherford (1985) √       

Knezevich (1984) √ √      

Sayfarth. (1999) √       

Hollinger (2001)        

Ubben &Hughes (2002) √       

McNiff &Whitehead 
(12002) √       

Krug (1992)        
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาให้สูงข้ึนโดยใช้
สถานศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยมีวิธีการคน้ควา้ด าเนินการตามล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งเป็น

ระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยัเป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสร้างเคร่ืองมือพร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวิจยัเป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้น า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจยัผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีได้
จากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
เพื่อให้การด าเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัผูว้ิจยัได้ก าหนดระเบียบการวิจยัซ่ึง

ประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษาเคร่ืองมือและการสร้าง
เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 488 คน 
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 217 คน ซ่ึงเป็นจ านวนตามตารางก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งตามตารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน (1970, p.607-610) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 หาขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วน เม่ือไดส้ัดส่วนตามขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ผูว้ิจยัใช้การสุ่มอยา่ง
ง่าย เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการกระจาย และเป็นตวัแทนท่ีดีของกลุ่มประชากร 

3.2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จ านวน1 ฉบบั แบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ประกอบดว้ย เพศ และประสบการณ์ท างาน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) ดงัน้ี 

5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูร่ะดบันอ้ย 
1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูร่ะดบันอ้ยท่ีสุด 
การแปลผลคะแนน การแปลผลน ามาจดัระดบั 5 ระดบั คือ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบั

ปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยมาก ซ่ึงไดจ้ากการแบ่งช่วงค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, 
หนา้ 209) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูร่ะดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูร่ะดบันอ้ยท่ีสุด 
3.2.4 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัดงัน้ี 
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ศึกษากรอบการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละขั้นตอนของสถานศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือ 

2. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) และการสร้างแบบสอบถาม 

3. ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์จากนิยามศพัทเ์ฉพาะ ท่ีผูว้ิจยัตั้งข้ึน 
เพื่อใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 

4. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและ
พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 

5.ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ แล้ว
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item-objective congruence) และคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (พิสณุ ฟองศรี ,2549, หนา้ 138-140) พิจารณาลงความเห็นและ
ใหค้ะแนน ดงัน้ี 

+1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
-1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ

แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาเสนอแนะอีกคร้ัง  
7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 

คน 
8. คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีความเหมาะสมจ านวน 35 ขอ้ มาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ      
ครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 0.96 

9. จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษาต่อไป 

3.2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. น าหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น 
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2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัให้กับโรงเรียนในสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นจ านวน 19 แห่ง ดว้ยตนเอง  

3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน 184 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 84.79 

4. น าแบบสอบถามไปคิดวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไป 
3.2.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท าการ

วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดย

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมรายดา้นและรายขอ้โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียคะแนน ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย (x̄) และแปลความหมายดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูร่ะดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูร่ะดบันอ้ยท่ีสุด   
3. วเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโดยใชค้่า t-test แบบ independent 
Samples 

4. วเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  F-test (One way ANOVA) 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

3.2.7 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
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1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Consistency) 

1.2 อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item – Total Correlation) 

1.3 ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
2.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 
2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
2.3ค่าเฉล่ีย (Mean) 
2.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศโดยการทดสอบที (t-test แบบ 
Independent samples)  

3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ผูว้ิจยัตั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ า
ทางวิชาการ 5 ดา้น คือการก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน, การพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนการสอน, การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้, การนิเทศทางการศึกษา และการ
พฒันาวิชาชีพครูของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการ 5 ดา้น คือการก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของ
โรงเรียน, การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน, การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ , การ
นิเทศทางการศึกษา และการพฒันาวิชาชีพครูของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น จ านวนทั้งส้ิน 217 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ เครจซ่ี และ
มอร์แกน (1970, p. 607-610) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 หาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วนเพื่อ
หากลุ่มตวัอย่างแยกแต่ละโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจากนั้นน า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตาม
ท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
  เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  X     แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  

 S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n       แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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t     แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ  t (t- distribution) 
F    แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F (F- distribution) 
df   แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom) 
SS  แทน ผลโดยรวมก าลงัสอง (Sum of   Square) 
MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
Sig แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significances)  
* * แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   
* แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

 

4.2  ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 217  

คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 184  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 84.79  จากแบบสอบถามทั้งหมดท่ี
ส่งไป   ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ แสดงสถานภาพของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏ ดงัตารางท่ี  4.1 
 

ตารางที ่4.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ        
                  แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์การท างาน 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม                   จ านวน (คน)                                     ร้อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
2. ประสบการณ์การท างาน 
    ไม่เกิน 5 ปี 
    6 – 10  ปี 
    11  ปีข้ึนไป 

 
102 
82 

 
35 
89 
60 

 
55.43 
44.56 

 
19.02 
48.36 
32.60 

รวม 184 100 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง   โดยเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 55.43 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.56 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานโดยประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.02 ประสบการณ์การ
ท างาน 6-10  ปี คิดเป็นร้อยละ 48.36 และประสบการณ์การท างาน 11  ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.60 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แล้ว
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที ่4.2   แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแก่น 
 

ด้านที่ 
 

ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน 

จังหวดัขอนแก่น 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 

1 ด้านการวิ เคราะห์สภาพปัจจุบัน   วิสั ยทัศน์  
เป้าหมาย  พนัธกิจของโรงเรียน 

2.83 0.72 ปานกลาง 

2 ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  และการจดัการเรียนการ
สอน 

3.01 0.73 ปานกลาง 

3 ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 3.05 0.73 ปานกลาง 
4 ดา้นการนิเทศทางการศึกษา 3.10 0.76 ปานกลาง 
5 ดา้นการพฒันาวชิาชีพครู 3.04 0.70 ปานกลาง 
 รวม 3.01 0.72 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผู ้ทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น   
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ 
ดา้นการนิเทศทางการศึกษา รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ , ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  และ
การจดัการเรียนการสอน, ดา้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั  วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ดา้นการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั  วิสัยทศัน์  เป้าหมาย  พนัธกิจของโรงเรียน ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ( X  ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.3  
 

ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  
พนัธกจิของโรงเรียน 
 

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางวชิาการด้านการวเิคราะห์สภาพปัจจุบัน   

วสัิยทัศน์  เป้าหมาย พนัธกจิของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารก าหนดวสิัยทศัน์โดยการมีส่วนร่วม 2.48 0.82 นอ้ย 
2 ผูบ้ริหารวเิคราะห์สภาพองคก์รก่อนการจดัท าวสิัยทศัน์ 2.82 0.99 ปานกลาง 
3 ผูบ้ริหารมีการส่ือสาร  วสิัยทศัน์เป้าหมายและพนัธกิจ

ของโรงเรียนท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.87 0.98 ปานกลาง 

4 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัสร้างเกณฑม์าตรฐานทาง
วชิาการของนกัเรียน  โดยเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เป็นส าคญั เช่น คุณลกัษณะ พฤติกรรม ของนกัเรียน 

2.89 0.91 ปานกลาง 

5 ผูบ้ริหารก าหนดเป้าโรงเรียนโดยพิจารณาขอ้มูลต่าง
ของโรงเรียนเป็นส่วนประกอบ 

2.77 0.83 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ภาวะผู้น าทางวชิาการด้านการวเิคราะห์สภาพปัจจุบัน   
วสัิยทัศน์  เป้าหมาย พนัธกจิของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

( X ) (S.D.) แปลผล 

6 ผูบ้ริหารพิจารณาถึงความตอ้งการของครูประกอบการ
ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

2.86 0.88 ปานกลาง 

7 ผูบ้ริหารพิจารณาความตอ้งการของชุมชนประกอบการ
ก าหนดเป้าหมาย 

2.95 0.81 ปานกลาง 

8 โรงเรียนมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและเนน้ความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 

2.98 0.89 ปานกลาง 

 รวม 2.83 0.72 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั  
วิสัยทศัน์  เป้าหมาย  พนัธกิจของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ โรงเรียนมี
วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและเนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการ รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารพิจารณาความตอ้งการ
ของชุมชนประกอบการก าหนดเป้าหมาย และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ผูบ้ริหารก าหนด
วสิัยทศัน์โดยการมีส่วนร่วม 
 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
วเิคราะห์สภาพปัจจุบัน วสัิยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกจิของโรงเรียน จ าแนกตามเพศ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการ
วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน จ าแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีทดสอบ
ค่า (t-test) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.4  
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษาด้านการวเิคราะห์สภาพปัจจุบัน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียน 
จ าแนกตามเพศ 

 

ภาวะผู้น าทางวชิาการ 
เพศชาย เพศหญงิ   

n X  S.D. n X  S.D. t Sig 

ด้านการวเิคราะห์สภาพปัจจุบัน 
วสัิยทัศน์ เป้าหมาย  พนัธกจิ 

ของโรงเรียน 

102 2.79 0.76 82 2.88 0.67 0.87 0.39 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ เพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั วสิัยทศัน์  เป้าหมาย  พนัธกิจของโรงเรียน  ไม่แตกต่างกนั 
  4.3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียน   จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน 
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ี เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน    จ  าแนกตาม
เพศจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น 3 ช่วง คือไม่เกิน 5 ปี  6-10 ปี และ11 ปีข้ึนไป  
โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ  (F-test)  จากตารางวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA) ดา้นการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน   แลว้น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  
วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธกิจของโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแก่น  ทีจ่ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  

 

ด้านการ
วเิคราะห์
สภาพ
ปัจจุบัน  

วสัิยทัศน์  ฯ 

ค่าเฉลีย่ 
ตามประสบการณ์การ

ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน     

SS df MS F Sig 

ไม่
เกิน  
5 ปี 

5-10 
ปี 
 

2.75 

11  ปี
ข้ึนไป 

 
3.14 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

ภายในกลุ่ม 

10.53 
 

83.84 

2 
 

181 

5.26 
 

0.46 

11.36** .00 

2.49 รวม 94.36 183    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.6 

 4.3.5 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธกิจของโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 
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ตารางที ่4.6   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ด้านด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของ
โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 
 

ประสบการณ์การท างาน X  ไม่เกนิ 5 ปี 6-10 ปี 11  ปีขึน้ไป 

2.49 2.75 3.14 

ไม่เกนิ 5 ปี 2.49 - - - 
6-10 ปี 2.75 - - - 

11  ปีขึน้ไป 3.14 0.66* 0.39* - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 

 จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ  านวน 2 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึน
ไป  กับประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี  และ  ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  กับ
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี     
  4.3.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนา
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู ้สอนของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น  ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
(X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดงัตารางท่ี 4.7  
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ตารางที ่4.7   แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวชิาการ  ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางวชิาการ 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางก่อนจดัการศึกษา 2.86 0.88 ปานกลาง 
2 ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาครูในการจดัการเรียนการสอนและมี

การวดัประเมินผลตามสภาพจริงของผูเ้รียน 
2.93 1.10 ปานกลาง 

3 ผูบ้ริหารใหค้รูจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม  และตรง
กบัหลกัสูตร 

2.88 0.90 ปานกลาง 

4 ผูบ้ริหารวางแผนจดัท าหลกัสูตรปรับปรุงและพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์เป้าหมายและพนัธกิจของโรงเรียน 

3.10 0.88 ปานกลาง 

5 ผูบ้ริหารก ากบัติดตาม  การปฏิบติังานของครูในโรงเรียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการสอนสม ่าเสมอ 

3.03 0.92 ปานกลาง 

6 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัประเมินผลการจดัท าหลกัสูตรและ
การน าหลกัสูตรไปใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาทุกปี 

3.09 0.93 ปานกลาง 

7 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งคณะ
ครูดว้ยกนั  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอน 

3.10 0.95 ปานกลาง 

8 ผูบ้ริหารน าเสนอจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาในการสอน
ของครู  เม่ือมีการประชุมหรือหลงัการสอน 

3.09 0.95 ปานกลาง 

 รวม 3.01 0.73 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารจดัให้มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวา่งคณะครูดว้ยกนัเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนรองลงมาไดแ้ก่ผูบ้ริหาร
วางแผนจดัท าหลกัสูตรปรับปรุงและพฒันาให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์เป้าหมายและพนัธกิจของ
โรงเรียนและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางก่อนจดัการศึกษา 
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  4.3.7 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น เกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวชิาการ ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน จ าแนกตามเพศโดยใช้วิธีทดสอบค่า (t-test) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ดงัตารางท่ี 4.8  
 
ตารางที ่4.8   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ  ด้านการพัฒนา
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศ 
 

ภาวะผู้น าทางวชิาการ 
เพศชาย เพศหญงิ   

n X  S.D. n X  S.D. t Sig 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

102 2.99 0.75 82 2.99 0.72 -0.36 0.72 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ เพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ด้านการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกนั 
  4.3.8 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ี เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เก่ียวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการ  ด้านการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานจ าแนกเป็น 3 ช่วง คือ 
ไม่เกิน 5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป โดยวิธีการทดสอบค่า (F-test) จากตารางวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.9   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ  
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน 
 

ด้านการ
พฒันา
หลกัสูตร
และการ

จัดการเรียน
การสอน 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์การท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน     

SS df MS F Sig 

ไม่
เกิน  
5 ปี 

5-10 
ปี 

11  ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

ภายในกลุ่ม 

11.04 
 

87.55 

2 
 

181 

5.52 
 

0.49 

11.41** 0.00 

2.64 2.93 3.01 รวม 98.59 183    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิการของ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของ
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  เกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวิชาการ  
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน  ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 
 

ประสบการณ์การท างาน X  ไม่เกนิ 5 ปี 6-10 ปี 11  ปีขึน้ไป 
2.64 2.95 3.32 

ไม่เกนิ 5 ปี 2.64 - - - 
6-10 ปี 2.95 - - - 

11  ปีขึน้ไป 3.32 0.69* 0.37* - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ  านวน 2 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึน
ไป  กับประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี  และ  ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  กับ
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี    
  4.3.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนา
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.11  
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ตารางที ่4.11   แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร   ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางวชิาการด้านการสร้าง 

บรรยากาศการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาใหส้วยงามสะอาดและ

ปลอดภยั  เป็นระเบียบเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
3.08 0.95 ปานกลาง 

2 ผูบ้ริหารเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูอยูเ่สมอ 3.02 0.94 ปานกลาง 
3 ผูบ้ริหารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้

ผูป้กครอง  ชุมชนเป็นประจ า   
3.03 0.88 ปานกลาง 

4 ผูบ้ริหารมีการแจง้ผลการเรียนใหผู้ป้กครองรับทราบ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนทุกภาคเรียน 

3.02 0.88 ปานกลาง 

5 ผูบ้ริหารแสดงความยนิดี กบันกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัทุกคร้ัง 2.99 0.92 ปานกลาง 
6 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในและนอก

โรงเรียนอยา่งหลากหลาย 
3.10 0.89 ปานกลาง 

7 ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมการจดับรรยากาศทางวชิาการ  
ในการเรียนรู้ 

3.10 0.94 ปานกลาง 

 รวม 3.05 0.73 ปานกลาง 
 

  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมการจดั
บรรยากาศทางวิชาการ  ในการเรียนรู้  รองลงมาได้แก่ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในและนอกโรงเรียนอยา่งหลากหลายและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ไดแ้ก่ผูบ้ริหารแสดงความ
ยนิดี กบันกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัทุกคร้ัง 
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 4.3.10 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ 
  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่า (t-test) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.11  
 
ตารางที ่4.12   ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ทีม่ีต่อภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ 

 

ภาวะผู้น าทางวชิาการ 
เพศชาย เพศหญงิ   

n X  S.D. n X  S.D. t Sig 

ด้านการสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

102 3.02 0.72 82 3.09 0.73 -0.68 0.49 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกนั 
  4.3.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ี เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือไม่เกิน 5 ปี, 6- 10 ปี  และ 11 ปีข้ึนไป โดย
วิธีการทดสอบค่า (F-test)  จากตารางวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดา้นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี  4.13 
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ตารางที ่4.13   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ที่
มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร   โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน 
 

ด้านการ
สร้าง

บรรยากาศ
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์การ

ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน     

SS df MS F Sig 

ไม่
เกิน  
5 ปี 

6-10 
ปี 

11  ปี
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

ภายในกลุ่ม 

12.69 
 

84.11 

2 
 

181 

6.35 
 

0.47 

13.66** 0.00 

2.62 3.00 3.36 รวม 96.79 183    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ 
(Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของ
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  เกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวิชาการ  
ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ด้วยวิธีการ
ของ Scheffe´ 
 

ประสบการณ์การท างาน X  ไม่เกนิ 5 ปี 6-10 ปี 11  ปีขึน้ไป 
2.62 3.00 3.36 

ไม่เกนิ 5 ปี 2.62 - - - 
6-10 ปี 3.00 0.39* - - 

11  ปีขึน้ไป 3.36 0.75* 0.36* - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 

 จากตารางท่ี 4.14  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ  านวน 3 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี  กบัประสบการณ์การท างาน
ไม่เกิน 5 ปี   ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  กับประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี  และ 
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี    

 

ตารางที ่4.15   แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร   ด้านการนิเทศทางการศึกษา 
 

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางวชิาการ 

ด้านการนิเทศทางการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
3.06 0.91 ปานกลาง 

2 ผูบ้ริหารวางแผนการนิเทศร่วมกบัคณะครู 3.07 0.96 ปานกลาง 
3 ผูบ้ริหารจดัท าปฏิทินการออกนิเทศ 3.04 0.85 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

   

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางวชิาการ 

ด้านการนิเทศทางการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
4 ผูบ้ริหารนิเทศชั้นเรียนและสังเกตการณ์เพื่อพฒันา

กระบวนการเรียนการสอน 
3.09 1.06 ปานกลาง 

5 ผูบ้ริหารติดตามประเมินผลการนิเทศทางการศึกษาทุกคร้ัง
เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนของ
ครู 

3.18 0.97 ปานกลาง 

6 ผูบ้ริหารบนัทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของครู 

3.17 0.95 ปานกลาง 

 รวม 3.10 0.76 ปานกลาง 
 

  จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ด้านการนิเทศทาง
การศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารติดตามประเมินผลการนิเทศทาง
การศึกษาทุกคร้ังเพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนของครู  รองลงมาไดแ้ก่
ผูบ้ริหารบนัทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจดัการเรียนการสอนของครู  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ไดแ้ก่ผูบ้ริหารจดัท าปฏิทินการออกนิเทศ 
  4.3.12 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ทีม่ีต่อภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร ด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ 
  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่า (t-test) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.16  
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ตารางที ่4.16   ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการ
นิเทศทางการศึกษา จ าแนกตามเพศ 

 

ภาวะผู้น าทางวชิาการ 
เพศชาย เพศหญงิ   

n X  S.D. n X  S.D. t Sig 

ด้านการนิเทศทางการศึกษา 102 3.08 0.77 82 3.13 0.76 -0.47 0.64 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ เพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการนิเทศทาง
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
  4.3.13 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ทีม่ีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารด้านการนิเทศทางการศึกษา 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร ดา้นการนิเทศทาง
การศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือไม่เกิน 5 ปี, 6- 10 ปี และ 11 ปีข้ึน
ไป โดยวิธีการทดสอบค่า (F-test) จากตารางวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ดา้นการนิเทศทางการศึกษาแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย   ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ที่มี
ต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน  
จังหวดัขอนแก่น ด้านการนิเทศทางการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ด้านการการ
นิเทศทาง
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์การ

ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน     

SS df MS F Sig 

ไม่
เกิน  
5 ปี 

6-10 
ปี 

11  ปีข้ึน
ไป 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

ภายในกลุ่ม 

13.61 
 

93.28 

2 
 

181 

6.81 
 

0.52 

13.21** 0.00 

2.62 3.09 3.40 รวม 106.89 183    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 

 จากตารางท่ี 4.17  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการการ
นิเทศทางการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน

ของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการ  ด้านการนิเทศทางการศึกษา   จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  ด้วย
วธีิการของ Scheffe´ 
 

ประสบการณ์การท างาน X  ไม่เกนิ 5 ปี 6-10 ปี 11  ปีขึน้ไป 
2.62 3.09 3.40 

ไม่เกนิ 5 ปี 2.62 - - - 
6-10 ปี 3.09 0.47* - - 

11  ปีขึน้ไป 3.40 0.78* 0.32* - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
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 จากตารางท่ี 4.18  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จ  านวน 3 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี  
กบัประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี   ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  กบัประสบการณ์การ
ท างาน ไม่เกิน 5 ปี  และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี  

   
ตารางที ่4.19  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร   ด้านการพฒันาวชิาชีพครู 
 

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางวชิาการ 

ด้านการพฒันาวชิาชีพครู 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารวางแผนพฒันาวชิาชีพท่ีเก่ียวกบังานวชิาการของ

ครู 
3.00 0.96 ปานกลาง 

2 ผูบ้ริหารจดัการอบรมพฒันาวชิาชีพครู 3.07 0.92 ปานกลาง 
3 ผูบ้ริหารส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนและ

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
3.08 0.86 ปานกลาง 

4 ผูบ้ริหารน าขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเพื่อสะทอ้นการ
ปฏิบติังานและแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 

3.13 0.81 ปานกลาง 

5 ผูบ้ริหารส่งเสริมครูใหไ้ดรั้บการพฒันาผลงานทาง
วชิาการเพื่อเล่ือนวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 

2.99 0.79 ปานกลาง 

6 ผูบ้ริหารก ากบัดูแลการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน 

2.98 0.95 ปานกลาง 

 รวม 3.04 0.70 ปานกลาง 
 

  จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ด้านการนิเทศทาง
การศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดผูบ้ริหารน าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเพื่อ
สะทอ้นการปฏิบติังานและแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน รองลงมาไดแ้ก่ผูบ้ริหารส่งเสริมการท าวิจยั
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เพื่อพฒันาการเรียนและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่
ผูบ้ริหารก ากบัดูแลการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน 
  4.3.14 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ทีม่ีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร   ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
จ าแนกตามเพศ 
  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร   ดา้นการพฒันาวิชาชีพครู  
โดยใชว้ธีิทดสอบค่า (t-test) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.20  
 
ตารางที ่4.20  ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการ
การพฒันาวชิาชีพครู จ าแนกตามเพศ 

 

ภาวะผู้น าทางวชิาการ 
เพศชาย เพศหญงิ   

n X  S.D. n X  S.D. t Sig 
ดา้นการพฒันาวชิาชีพครู 102 3.02 0.74 82 3.07 0.65 -0.51 0.61 

 

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการพฒันา
วชิาชีพครู ไม่แตกต่างกนั 
  4.3.15 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ทีม่ีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร   ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ี เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร   ด้านการพฒันาวิชาชีพครู  
จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ไม่เกิน 5 ปี, 6- 10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป โดยวิธีการ
ทดสอบค่า (F-test) จากตารางวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ
ครูแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางที ่4.21   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ด้านการพฒันาวชิาชีพครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ด้านการการ
นิเทศทาง
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์การ

ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน     

SS df MS F Sig 

ไม่
เกิน  
5 ปี 

6-10 
ปี 

11  ปี
ข้ึน
ไป 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

ภายในกลุ่ม 

14.06 
 

76.73 

2 
 

181 

7.03 
 

0.42 

16.58** 0.00 

2.62 2.97 3.39 รวม 90.79 183    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ด้านการพฒันา
วิชาชีพครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.22 

 
ตารางที ่4.22   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของ

โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ  
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ด้วยวิธีการของ 
Scheffe´ 
 

ประสบการณ์การท างาน X  ไม่เกนิ 5 ปี 6-10 ปี 11  ปีขึน้ไป 
2.62 2.97 3.39 

ไม่เกนิ 5 ปี 2.62 - 0.34* 0.77* 
6-10 ปี 2.97 - - 0.43* 

11  ปีขึน้ไป 3.39 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  
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 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 3 คู่ คือประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5  
ปี  กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี   ประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี กบัประสบการณ์การ
ท างาน 11 ปีข้ึนไป  และประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์การท างาน 11 ปี ข้ึนไป   
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัตั้งวตัถุประสงค์ไว ้2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 2) เพื่อ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวนทั้งส้ิน 488 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีจ  านวน 217 คน ซ่ึงเป็นจ านวนตามตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ เครจซ่ี 
และมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย     
( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอ้างอิงใช้ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถา้พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe') โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยัตามขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปน้ี 

 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ

ส่วนต่อไปน้ี 
  5.1.1 เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

ครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 217 คน ผูว้ิจยัเก็บรับแบบสอบถามตอบกลบัคืนมาจ านวน 184 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.79 
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จ าแนกตามเพศโดยเป็นเพศชาย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 55.43 และเพศหญิง จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.56 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างานโดยประสบการณ์
การท างานไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.02 ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี จ  านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.36 และประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 

5.1.2 ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียน และการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศและประสบการณ์
การท างาน 

ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธ
กิจของโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 2.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเวน้ขอ้ท่ี 1 ผูบ้ริหารก าหนดวสิัยทศัน์โดยการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบันอ้ย 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่าไม่
แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 จ  านวน 2 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างานไม่
เกิน 5 ปี และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 

5.1.3 ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกขอ้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ  านวน 2 คู่ คือประสบการณ์การท างาน 11 
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ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบั
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 

5.1.4 ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู ้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการ ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เม่ือ
จ าแนกตามเพศพบวา่ ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 จ  านวน 3 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี กับ
ประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การ
ท างาน ไม่เกิน 5 ปี และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 

5.1.5 ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น ด้านการนิเทศทางการศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการนิเทศทางการศึกษาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (X = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการ ดา้นการนิเทศทางการศึกษาเม่ือจ าแนก
ตามเพศพบวา่ ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 3 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์
การท างานไม่เกิน 5 ปี ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5  
ปี และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 

5.1.6 ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เกีย่วกบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น ด้านการพฒันาวชิาชีพครู 



89 
 

 

ระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูท้างวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการพฒันาวิชาชีพครูโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X = 3.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการ ดา้นการพฒันาวิชาชีพครูเม่ือจ าแนก
ตามเพศพบวา่ ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จ  านวน 3 คู่ คือ ประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี กับ
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี ประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี กบัประสบการณ์การท างาน 
11 ปีข้ึนไป และ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์การท างาน 11 ปี ข้ึนไป 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัมีประเด็นส าคญัท่ีน ามา
อภิปรายผลดงัน้ี 

5.2.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น  

ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการนิเทศทาง
การศึกษา ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาวิชาชีพครู ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของ
โรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากโลกในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวตัน์ท่ีความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจึงจ าเป็นท่ีแต่ละคนใน
แต่ละประเทศจะต้องเรียนรู้ให้ทนักับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
สามารถจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายดงักล่าวก็คือคุณภาพของคน แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 10 จึงก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศให้คนเป็น
ศูนยก์ลาง การพฒันาโดยมุ่งพฒันาให้ “มองกวา้ง คิดไกล ไฝ่ดี” และก าหนดสังคมไทยท่ีพึง
ประสงคว์า่ สังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ 
คนท่ีมีคุณภาพย่อมส่งผลให้สังคมและประเทศชาติกา้วหน้า ส่งผลให้มีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ได้
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ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษาไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ดงันั้นงานบริหารงานศึกษาภายหลงัการปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ดา้น 
คือ วิชาการ งบประมาณ งานบริหารบุคคล และบริหารทัว่ไป โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลกั 
เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ส่วน
งานอ่ืนๆ นั้น แม้ว่ามีความส าคญัเช่นเดียวกันแต่ถือว่ามีความส าคัญท่ีรองลงมา โดยเป็นงาน
สนบัสนุน ให้งานวิชาการด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สถิตชยั วรานนท์วนิช (2554) ศศิธร 
บุตรเมือง วลยัพร ศิริภิรมษ ์(2556) กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัการศึกษา
ให้ไดม้าตรฐาน ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพทดัเทียมกบันาๆประเทศ การท่ีจะท าให้โรงเรียนมีคุณภาพตอ้ง
อาศยัการบริหารงานในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะการบริหารงานดา้นวิชาการถือเป็นงานหลกัของการ
บริหารงานในโรงเรียน มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้
จะเห็นวา่คุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชดัเม่ือการบริหารงานดา้นวิชาการประสบผลส าเร็จ และ
การท่ีจะท าให้สถานศึกษาเขม้แข็งในการบริหาร จดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐาน มีคุณภาพพิจารณา
ไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ เน่ืองจากการบริหารงานดา้นวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอนซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของสถานศึกษา และเก่ียวกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การบริหารงานด้านวิชาการจึงมี
บทบาทส าคญัต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของการบริหารสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
เป็นบุคคลส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ และจะตอ้งเป็นผูพ้ฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งน้ีอาจตอ้งมี
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานท่ีส าคญัประการหน่ึงคือเป็นผูมี้ภาวะผูน้ าทางดา้นวิชาการ  กล่าวคือ 
เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทฤษฎีการบริหารการศึกษา ปรัชญาของการใชห้ลกัสูตรต่างๆ 
ท่ีใช้ในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอนแบบต่างๆ สนับสนุนให้ครูใช้นวตักรรม
ทางการสอน เป็นแบบอย่างท่ีดีในเชิงวิชาการ สนบัสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวิชาการ 
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัรวมทั้งการนิเทศ ก ากบัติดตาม ให้การ
เรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ปรากฏผลดงัน้ี 

1. ดา้นการวเิคราะสภาพปัจจุบนั วสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่โรงเรียนมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัจนั และเน้นความเป็นเลิศ
ดา้นวชิาการ ผูบ้ริหารพิจารณาความตอ้งการของชุมชนประกอบการก าหนดเป้าหมาย ผูบ้ริหารและ
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ครูร่วมกันสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของนักเรียน โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
ส าคญั เช่น คุณลกัษณะ พฤติกรรม ของนกัเรียน ผูบ้ริหารมีการส่ือสาร วิสัยทศัน์เป้าหมายและพนัธ
กิจของโรงเรียนท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูบ้ริหารพิจารณาถึงความตอ้งการของครู
ประกอบการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน ผูบ้ริหารวิเคราะห์สภาพองคก์รก่อนการจดัท าวิสัยทศัน์ 
ผูบ้ริหารก าหนดเป้าโรงเรียนโดยพิจารณาขอ้มูลต่างของโรงเรียนเป็นส่วนประกอบ อยู่ในระดบั
ปานกลาง สอดคลอ้งกบั Pamella and Babara (1993) กล่าววา่ครูใหญ่ในฐานะผูน้ าทางวชิาการเป็นผู ้
ส่ือสารวิสัยทศัน์ของโรงเรียนต่อทีมงาน นกัเรียน และผูป้กครองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผูเ้ขา้ใจ
และประยกุตใ์ชคุ้ณลกัษณะของความเป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียน แต่ผูบ้ริหารก าหนดวิสัยทศัน์โดยการการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครูผู ้สอน และผู ้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ความส าคญัของการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชโลทร ปิงเมือง (2555) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กในอ าเภอวงัเหนือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ผลการวิจยั
พบวา่ปัญหาดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ พบวา่การมีส่วนร่วมดา้นการก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์อยู่ในระดบัน้อย เพราะพบว่าปัญหาคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของ
นกัเรียน และชุมชนเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดดา้นวสิัยทศัน์ 

2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูบ้ริหารจดัให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งคณะครูดว้ยกนั เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์
การสอน ผูบ้ริหารวางแผนจดัท าหลกัสูตรปรับปรุงและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์เป้าหมาย
และพนัธกิจของโรงเรียน ผูบ้ริหารน าเสนอจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาในการสอนของครู เม่ือมีการ
ประชุมหรือหลังการสอน ผูบ้ริหารและครูร่วมกันประเมินผลการจัดท าหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้เพื่อปรับปรุงและพฒันาทุกปี ผูบ้ริหารก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการสอนสม ่าเสมอ ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาครูในการจดัการเรียนการ
สอนและมีการวดัประเมินผลตามสภาพจริงของผูเ้รียน และผูบ้ริหารให้ครูจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสม และตรงกบัหลกัสูตร ผูบ้ริหารวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางก่อนจดัการศึกษา อยูใ่นระดบั
ปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบั จามจุรี จ  าเมือง (2548) กล่าววา่ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารหลกัสูตรและสามารถใหค้  าปรึกษาและแนะน ากบัครูเก่ียวกบัหลกัสูตรได ้มีการวางแผนและ
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมและทอ้งถ่ิน จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
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ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีการนิเทศติดตาม
ผลการใชห้ลกัสูตรซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีระ รุญเจริญ (2550) กล่าววา่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคญั
มากในการท่ีจะท าให้การจดัการหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา ประสบ
ผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใช้ภาวะความเป็นผูน้ าทางวิชาการและ
สมรรถภาพ ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจดัการประชุมช้ีแจง แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรของแต่ละช่วงชั้นและก าหนดอตัราเวลา
เรียน ก าหนดสาระกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ก าหนดส่ือการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ใช้ส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลย ีโดยมีการจดักิจกรรมตามความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดแต่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ผูบ้ริหารวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางก่อนจัด
การศึกษา ดงันั้น ส านกัการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ควร
มีการออกนิเทศก ากบัติดตามการจดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นควรให้ความส าคญัการ
จดัท าหลดัสูตรและจดัการนิเทศภายในติดตามการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริหารสนบัสนุน
ส่งเสริมการจดับรรยากาศทางวิชาการ ในการเรียนรู้ ส่งเสริมสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในและ
นอกโรงเรียนอย่างหลากหลายจดัส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาให้สวยงามสะอาดและปลอดภยั เป็น
ระเบียบเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้
ผูป้กครอง ชุมชนเป็นรับทราบเป็นประจ า ผูบ้ริหารเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูอยูเ่สมอ 
การแจง้ผลการเรียนให้ผูป้กครองรับทราบความก้าวหน้าของนกัเรียนทุกภาคเรียน และผูบ้ริหาร
แสดงความยนิดี กบันกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัทุกคร้ัง อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั ชฎากาญจน์ 
เจริญชนม (2553) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั “ 
ค่อนขา้งสูง” ในดา้นส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแต่อยู่
ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริหารแสดงความยินดี กบันกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัทุกคร้ังน้อย เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ี และภาระงานมากจากนโยบายของส านกัการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการแสดงความยินดี ให้
รางวลัแก่ครูและนกัเรียนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ 
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4.  ด้านการนิเทศทางการศึกษา เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้บริหารติดตาม
ประเมินผลการนิเทศทางการศึกษาทุกคร้ังเพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอน
ของครู ผูบ้ริหารบนัทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจดัการเรียนการสอนของครู  ผูบ้ริหารนิเทศชั้น
เรียนและสังเกตการณ์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศภายใน
เพื่อพฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ี
สุดแต่อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริหารจดัท าปฏิทินการออกนิเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารมีภาระ
งานมากโรงเรียนมีกิจกรรมตามโครงการของส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สอดคลอ้งกบั นพวรรณ ญาณะนนัท์ (2540) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง
การศึกษาการด าเนินการนิเทศงานวิชาการในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนในโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ควรด าเนินการนิเทศทั้งในระดบัโรงเรียน มีปัญหาการ
ด าเนินการนิเทศงานวิชาการระดบัโรงเรียนไดแ้ก่ เอกสารแจง้นโยบายไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ และทกัษะในการปฏิบติังาน ส่วนการด าเนินการนิเทศงานวิชาการระดบัหมวดวิชาครูทุกคน
ในหมวดวิชาร่วมกนัส ารวจความตอ้งการจ าเป็นเพื่อเป็นแนวทางวางแผน Oliva (2001 อา้งถึงใน 
เสาวรี ตรีพุทธรัตน์, 2554) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากถา้ปราศจาก
การนิเทศแล้ว ครูผูส้อนบางคนอาจไม่เปล่ียนแปลงการสอนของตนเองได้เพราะไม่มีผูค้อย
ช่วยเหลือช้ีแนะเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึนได ้

5. ดา้นการพฒันาวิชาชีพครู เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริหารน าขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัเรียนเพื่อสะทอ้นการปฏิบติังานและแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน ผูบ้ริหารส่งเสริมการท าวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  ผูบ้ริหารจดัการอบรมพฒันาวิชาชีพครู 
ผูบ้ริหารวางแผนพฒันาวิชาชีพท่ีเก่ียวกับงานวิชาการของครู ผูบ้ริหารส่งเสริมครูให้ได้รับการ
พฒันาผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกบั 
ไพรจิตร ศรีโนนยาง (2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
พบวา่ดา้นการแสวงหาความมาพฒันาตวัเองผูบ้ริหารมีการใฝ่หาความรู้เพื่อพฒันาตนเองให้เท่าทนั
ต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารมีการแสวงหาความรู้ขอ้มูลเพื่อพฒันางานวิชาการของ
โรงเรียนอยูเ่สมอ ผูบ้ริหารศึกษาหาความรู้ดว้ยการเขา้ร่วมอบรมประชุม สัมมนาอยา่งต่อเน่ือง และ
ผูผู้บ้ริหารมีการน าเอาการวิจยัมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเน่ือง และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดแต่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ผูบ้ริหารก ากับดูแลการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยผูบ้ริหารมีภาระงานมากโรงเรียน
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มีกิจกรรมและโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนั้ น ผู ้บริหารควรให้
ความส าคญัในการก ากบัดูแลการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสะทอ้นผล
การจดัการเรียนการสอน และเป็นขอ้มูลการประเมินผลงานต่อไป 

5.2.2 ผลเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศ 

ผลเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศ โดยร่วมไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัมีความเป็น
ผูน้ าสูงมีการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกบัการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 และเตรียมรับการประเมินจากภายนอก ท าให้ผูบ้ริหารเกิด
ความตระหนกัและมีความต่ืนตวัในการพฒันาตนเองให้มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ จึงท าให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงจึงมีภาวะผูน้ าทางวิชาการโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ขวญัจิตร์ เนียมเกตุ (2552) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอเชียรใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชศรีมา เขต 3 จ  าแนก
ตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวิชาการไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบั ทิพวรรณ์ 
ลาวรรณ (2553) ไดศึ้กษาการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติังานดา้นการบริหารงานดา้นวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 ในภาพรวมพบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้การปฏิบติังาน
ดา้นการบริหารงานดา้นวิชาการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั 
ศรุตพงษ์ ภูวชัร์วรานนท์ (2555) ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการผ่านการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในสาม
จงัหวดัชายแดนใต ้พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการไม่
แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะความแตกต่างในเร่ืองเพศไม่ไดเ้ป็นตวัปิดกนัการเรียนรู้ของบุคคล ทั้ง
ในระบบและนอกระบบการศึกษา และผลมาจากประสบการณ์ หรือต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นส าคญั 

5.2.3 ผลเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ผลเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน คือประสบการณ์การท างานไม่
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เกิน 5 ปี ประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปี และประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป พบวา่ มีภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั 
วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการนิเทศทางการศึกษา และด้านการพฒันาวิชาชีพครู 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ จ  าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานมีผลดงัน้ี ดา้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของ
โรงเรียน ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กับประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ 
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ประสบการณ์
การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปี
ข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้น
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์การท างานไม่เกิน 
5 ปี ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กับประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี และ 
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการนิเทศทางการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี กบั
ประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การ
ท างาน ไม่เกิน 5 ปี และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการพฒันาวิชาชีพครู ประสบการณ์การท างาน 
ไม่เกิน 5 ปี กบัประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี ประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี กบั
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป และ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์การ
ท างาน 11 ปี ข้ึนไป แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์การท างานในระดับต่างๆ เห็นความส าคญัของการบริหารงานด้านวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อผูเ้รียนให้มีคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
บุคคลท่ีมีโอกาส ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาก ยอ่มส่งผลต่อการพฒันา
ดา้นวิชาการเพราะเป็นบุคคลท่ีมีโอกาสไดเ้รียนรู้ ท าความเขา้ใจมองเห็นปัญหา สามารถวิเคราะห์
แนวทางในการพฒันางานดา้นวิชาการไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง อีกทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษายงั
เห็นความส าคญั และปฏิบติังานอย่างจริงจงัในการพฒันางานด้านวิชาการ สอดคล้องกบั พนัส    
ดว้งเอก (2555) ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติังานวิชาการ ตามความ
คิดเห็นของครูวิชาการท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นการวดัประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า โดยรวมครูวิชาการท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัการการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา แตกต่างจาก ครูวิชาการท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 10 ปี และ 10 - 20 ปี ทั้งน้ีเพราะงาน
วิชาการเป็นหัวใจหลกัในการจดัการเรียนการสอน และพฒันาผูเ้รียนรวมทั้งสถานศึกษาดว้ย การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษาท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนในยุคปฏิรูป
การศึกษาสถานศึกษามีโอกาสในการตดัสินใจมากข้ึนตามหลกัการกระจายอ านาจทางการศึกษาท่ี
ให้สถานศึกษารับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการโดยตรง  ดังนั้ นผูบ้ริหารสถานศึกษา จึง
จ าเป็นตอ้งปรับวิธีคิดโดยคิดในระบบเปิด คือตอ้งจดัท าสาระของหลดัสูตร การจดักระบวนการ
เรียนรู้ การประกนัคุณภาพการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั พรชยั ธน
ปารมีกุล (2555) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางการศึกษาของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม เขต 2 พบวา่ ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม เขต 2 ท่ีมีประสบการในการณ์ในการสอนต่างกนัมีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัขอน าเสนอแนะจากการวจิยัดงัน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ภาพรวมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี ด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นการพฒันาวชิาชีพครู ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียต ่ารองลงมาตามล าดบั 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการนิเทศทางการศึกษา ผู ้วิจ ัยจึงข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใชต้ามล าดบั ดงัน้ี 
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1. ดา้นการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน คือ ผูบ้ริหาร
ตอ้งให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน วิเคราะห์บริบทของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา ก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมายพนัธกิจท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั มีการส่ือสารให้ครู ผูป้กครองรับทราบขอ้มูลข่าวสารโดยทัว่กนัท่ีเป็นแบบทางการ และ
ไม่เป็นทางการ 

2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความ
เข้าใจหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน ตอ้งก ากบั ติดตาม ตรวจสอบดูแลให้มีการจดัท าหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

3. ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ คือ ผูบ้ริหารตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้
สวยงามน่าเรียน เปิดโอกาสใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งไดร่้วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหน่้าเรียน 

4. ดา้นการนิเทศทางการศึกษา คือ สถานศึกษาตอ้งมีรูปแบบและกิจกรรมการนิเทศท่ี
ชดัเจน ตอ้งมีการนิเทศอยา่งจริง และต่อเน่ือง 

5. ดา้นการพฒันาวิชาชีพครู คือ ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้ครูไดมี้โอกาสในการพฒันา
ตนเองในสาขาท่ีสอน โดยสนบัสนุนให้เขา้อบรม ส่งเสริมให้พฒันาตนเองให้มีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน โดย
ผูบ้ริหารตอ้งติดตามก ากบัอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ดา้นการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน ผูบ้ริหารตอ้งให้

ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียน วิเคราะห์บริบทของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา ก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมายพนัธกิจท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัโดยพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ของโรงเรียนเป็นส่วนประกอบ มีการส่ือสารให้ครู ผูป้กครองรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารโดยทัว่กนัท่ีเป็นแบบทางการ และไม่เป็นทางการ 

2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การจดัท าหลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์เป้าหมาย พนัธกิจ
ของโรงเรียน โดยมีหลักสูตรแกนกลางเป็นแนวทางการจัดท าหลักสูตร และต้องก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบดูแลใหมี้การจดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

3. ดา้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ผูบ้ริหารตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้สวยงาม
น่าเรียน เปิดโอกาสให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งไดร่้วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าเรียน 
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4. ดา้นการนิเทศทางการศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งมีความใส่ใจ และสถานศึกษาตอ้งมีรูปแบบและ
กิจกรรมการนิเทศท่ีชดัเจน ตอ้งมีการนิเทศอยา่งจริง และต่อเน่ือง 

5. ดา้นการพฒันาวิชาชีพครู ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้ครูไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเองใน
สาขาท่ีสอน โดยสนบัสนุนให้เขา้อบรมและสนบัสนุนการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนและปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้พฒันาตนเองให้มีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน โดยผูบ้ริหารตอ้งติดตาม
ก ากบัอยา่งต่อเน่ือง 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในเชิงคุณภาพเป็นกรณีศึกษา ในโรงเรียนท่ีมีความเป็น

วชิาการเพื่อหาแนวทางปฏิบติัในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารการศึกษากบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
3. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาองค์ประกอบและแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการ

สถานศึกษาอยา่งมืออาชีพ ในลกัษณะเฉพาะพื้นท่ีและระดบัการศึกษาโดยสามารถประยุกต์จากแนวคิด
ท่ีคน้พบในการวจิยัฉบบัน้ีเป็นกรอบแนวคิดใหส้ามารถใชเ้ป็นแบบอยา่งหรือรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1264 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 11 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         นายน าศิลป์  วิเศษ 

  ด้วย นายประทีป  พรมภกัดี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5720440512017 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 
ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บนัทึกขอ้ความ 
หน่วยงาน        มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน   โทร. (043) 241495 
ที่ ศธ  6012/384 วนัที่ 11 ธนัวาคม 2558 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร รศ.ดร.ไพโรจน์  บวัสุข 

ด้วย นายประทีป  พรมภกัดี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5720440512017 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี     

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมติั  
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
                            รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012/1323 
 

   
 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร     

 ด้วย นายประทีป  พรมภักดี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512017 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น"  
โดยมี  พระครูปลดัสมยั      ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
    ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี ............... 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง  ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยั  แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ

และประสบการณ์การท างาน 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นจ านวน  35  ขอ้ 
2. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน  กรุณาตอบแบบสอบถามแต่ละ

ขอ้ตามความเป็นจริงและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจดัส่งคืนแบบไม่ตอ้งระบุช่ือของผูต้อบ  
โดยผูว้ิจยัขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั  ซ่ึงไม่มีผลกระทบใดๆ  ทั้งส้ินต่อ
สถานศึกษาและตวัท่านเอง 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

นายประทีป  พรมภกัดี 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง  ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 
............................................................................................................................................................. 
ตอนที่  1   แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การ   
ท างาน 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √ลงใน        หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ  
ชาย 
         หญิง 

2. ประสบการณ์การท างาน 
         ไม่เกิน  5  ปี 
          6 – 10  ปี 
          11  ปีข้ึนไป 

ตอนที ่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √ลงในช่องวา่งท่ีตอ้งกบัความคิดเห็นของท่าน  โดยพิจารณาเกณฑ์
ต่อไปน้ี 
 5  หมายถึง  ระดบัดีมาก 
 4  หมายถึง  ระดบัดี 
 3  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง  ระดบันอ้ยมาก 
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ขอ้ ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก 

 
(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ยมาก 
 

(1) 
 
 
1 

ด้านการวเิคราะห์สภาพปัจจุบันวสัิยทัศน์ 
เป้าหมาย พนัธกจิของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารก าหนดวสิัยทศัน์โดยการมีส่วน
ร่วม 

     

2 ผูบ้ริหารวเิคราะห์สภาพองคก์รก่อนการ
จดัท าวสิัยทศัน์ 

     

3 ผูบ้ริหารมีการส่ือสาร  วสิัยทศัน์เป้าหมาย
และพนัธกิจของโรงเรียนท่ีเนน้
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     

4 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัสร้างเกณฑ์
มาตรฐานทางวชิาการของนกัเรียน  โดย
เนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นส าคญั 
เช่น คุณลกัษณะ พฤติกรรม ของนกัเรียน 

     

5 ผูบ้ริหารก าหนดเป้าโรงเรียนโดย
พิจารณาขอ้มูลต่างๆของโรงเรียนเป็น
ส่วนประกอบ 

     

6 ผูบ้ริหารพิจารณาถึงความตอ้งการของครู
ประกอบการก าหนดเป้าหมายของ
โรงเรียน 

     

7 ผูบ้ริหารพิจารณาความตอ้งการของ
ชุมชนประกอบการก าหนดเป้าหมาย 

     

 
8 
 
 
 

 
โรงเรียนมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและเนน้
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
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ขอ้ ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก 

 
(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ยมาก 
 

(1) 
 
 
9 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
ผูบ้ริหารวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
ก่อนจดัการศึกษา 

     

10 ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาครูในการจดัการ
เรียนการสอนและมีการวดัประเมินผล
ตามสภาพจริงของผูเ้รียน 

     

11 ผูบ้ริหารใหค้รูจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสม  และตรงกบัหลกัสูตร 

     

12 ผูบ้ริหารวางแผนจดัท าหลกัสูตรปรับปรุง
และพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
เป้าหมายและพนัธกิจของโรงเรียน 

     

13 ผูบ้ริหารก ากบัติดตาม  การปฏิบติังาน
ของครูในโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอนสม ่าเสมอ 

     

14 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัประเมินผลการ
จดัท าหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้
เพื่อปรับปรุงและพฒันาทุกปี 

     

15 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งคณะครูดว้ยกนั  เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การสอน 

     

16 
 
16 
 
 

ผูบ้ริหารน าเสนอจุดเด่นและจุดท่ีควร
พฒันาในการสอนของครู  เม่ือมีการ
ประชุมหรือหลงัการสอน 
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ขอ้ ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก 

 
(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ยมาก 
 

(1) 
 
17 

ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ผูบ้ริหารจดัส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาให้
สวยงามสะอาดและปลอดภยั  เป็น
ระเบียบเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

     

18 ผูบ้ริหารเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งครูอยูเ่สมอ 

     

19 ผูบ้ริหารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนใหผู้ป้กครอง  ชุมชนเป็น
ประจ า   

     

 

20 ผูบ้ริหารมีการแจง้ผลการเรียนให้
ผูป้กครองรับทราบความกา้วหนา้ของ
นกัเรียนทุกภาคเรียน 

     

21 ผูบ้ริหารแสดงความยนิดี กบันกัเรียนท่ี
ไดรั้บรางวลัทุกคร้ัง 

     

22 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในและนอกโรงเรียนอยา่ง
หลากหลาย 

     

23 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมการจดั
บรรยากาศทางวชิาการ  ในการเรียนรู้ 
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ขอ้ ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก 

 
(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ยมาก 
 

(1) 
 
24 

ด้านการนิเทศทางการศึกษา 
โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศภายใน
เพื่อพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

     

25 ผูบ้ริหารวางแผนการนิเทศร่วมกบัคณะ
ครู 

     

26 ผูบ้ริหารจ าท าปฏิทินการออกนิเทศ      
27 ผูบ้ริหารนิเทศชั้นเรียนและสังเกตการณ์

เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
     

28 ผูบ้ริหารติดตามประเมินผลการนิเทศทาง
การศึกษาทุกคร้ังเพื่อน ามาปรับปรุง
พฒันาครูในการจดัการเรียนการสอนของ
ครู 

     

29 ผูบ้ริหารบนัทึกการนิเทศเพื่อประเมินการ
จดัการเรียนการสอนของครู 
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ขอ้ ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก 

 
(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ยมาก 
 

(1) 
30 ด้านการพฒันาวชิาชีพครู 

ผูบ้ริหารวางแผนพฒันาวชิาชีพท่ีเก่ียวกบั
งานวชิาการของครู 

     

31 ผูบ้ริหารจดัการอบรมพฒันาวชิาชีพครู      
32 ผูบ้ริหารส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรียนและปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน 

     

33 ผูบ้ริหารน าขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน
เพื่อสะทอ้นการปฏิบติังานเพื่อแกปั้ญหา
และพฒันาผูเ้รียน 

     

34 ผูบ้ริหารส่งเสริมครูใหไ้ดรั้บการพฒันา
ผลงานทางวชิาการเพื่อเล่ือนวทิยฐานะท่ี
สูงข้ึน 

     

35 ผูบ้ริหารก ากบัดูแลการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อสะทอ้น
ผลการจดัการเรียนการสอน 

     

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
เร่ือง  ภาวะผู้น าทางวชิาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
ค าช้ีแจงแบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม  ท าข้ึนเพื่อหาความเท่ียงตรงและความ
เหมาะสมของเน้ือหาค าถาม  โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ค าถามในขอ้ใดท่ี
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตรงความคิดเห็นของท่าน  กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน +1 หมายถึง  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
 ใหค้ะแนน 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
 ใหค้ะแนน -1 หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
 
ข้อ 

 
ภาวะผู้น าทางวชิาการ 

ระดับความคิดเห็น  
∑R 

 
IOC  

คนท่ี 1 
 

คนท่ี 2 
 

คนท่ี 3 
 
 
1 

 
ด้านการวเิคราะห์สภาพปัจจุบันวสัิยทัศน์ 
เป้าหมาย พนัธกจิของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารก าหนดวสิัยทศัน์โดยการมีส่วน
ร่วม 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

2 ผูบ้ริหารวเิคราะห์สภาพองคก์รก่อนการ
จดัท าวสิัยทศัน์ 

1 1 1 3 1 

3 ผูบ้ริหารมีการส่ือสาร  วสิัยทศัน์เป้าหมาย
และพนัธกิจของโรงเรียนท่ีเนน้
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

0 1 1 2 0.67 

4 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัสร้างเกณฑ์
มาตรฐานทางวชิาการของนกัเรียน  โดย
เนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นส าคญั 
เช่น คุณลกัษณะ พฤติกรรม ของนกัเรียน 

1 0 1 2 0.67 

5 ผูบ้ริหารก าหนดเป้าโรงเรียนโดย
พิจารณาขอ้มูลต่างๆของโรงเรียนเป็น
ส่วนประกอบ 
 

1 1 1 3 1 
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6 ผูบ้ริหารพิจารณาถึงความตอ้งการของครู
ประกอบการก าหนดเป้าหมายของ
โรงเรียน 

1 0 1 2 0.67 

7 ผูบ้ริหารพิจารณาความตอ้งการของ
ชุมชนประกอบการก าหนดเป้าหมาย 

1 1 1 3 1 

 
8 
 
 
 

 
โรงเรียนมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและเนน้
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
3 
 

 
1 
 

 
 
9 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
ผูบ้ริหารวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
ก่อนจดัการศึกษา 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

1 

10 ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาครูในการจดัการ
เรียนการสอนและมีการวดัประเมินผล
ตามสภาพจริงของผูเ้รียน 

1 0 1 2 0.67 

11 ผูบ้ริหารใหค้รูจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสม  และตรงกบัหลกัสูตร 

1 0 1 2 0.67 

12 ผูบ้ริหารวางแผนจดัท าหลกัสูตรปรับปรุง
และพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
เป้าหมายและพนัธกิจของโรงเรียน 

0 1 1 2 0.67 

13 ผูบ้ริหารก ากบัติดตาม  การปฏิบติังาน
ของครูในโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอนสม ่าเสมอ 

1 1 1 3 1 

14 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัประเมินผลการ
จดัท าหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้
เพื่อปรับปรุงและพฒันาทุกปี 
 
 

1 1 1 3 1 
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15 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งคณะครูดว้ยกนั  เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การสอน 

1 1 1 3 1 

16 
 
1 

ผูบ้ริหารน าเสนอจุดเด่นและจุดท่ีควร
พฒันาในการสอนของครู  เม่ือมีการ
ประชุมหรือหลงัการสอน 

1 1 1 3 1 

 
17 

ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ผูบ้ริหารจดัส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาให้
สวยงามสะอาดและปลอดภยั  เป็น
ระเบียบเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

18 ผูบ้ริหารเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งครูอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1 

19 ผูบ้ริหารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนใหผู้ป้กครอง  ชุมชนเป็น
ประจ า   

1 0 1 2 0.67 

20 ผูบ้ริหารมีการแจง้ผลการเรียนให้
ผูป้กครองรับทราบความกา้วหนา้ของ
นกัเรียนทุกภาคเรียน 

1 1 1 3 1 

21 ผูบ้ริหารแสดงความยนิดี กบันกัเรียนท่ี
ไดรั้บรางวลัทุกคร้ัง 

1 1 1 3 1 

22 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในและนอกโรงเรียนอยา่ง
หลากหลาย 

1 1 1 3 1 

23 
 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมการจดั
บรรยากาศทางวชิาการ  ในการเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

 
24 

ด้านการนิเทศทางการศึกษา 
โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศภายใน
เพื่อพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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25 ผูบ้ริหารวางแผนการนิเทศร่วมกบัคณะ
ครู 

1 1 1 3 1 

26 ผูบ้ริหารจ าท าปฏิทินการออกนิเทศ 1 1 1 3 1 
27 ผูบ้ริหารนิเทศชั้นเรียนและสังเกตการณ์

เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
1 1 1 3 1 

28 ผูบ้ริหารติดตามประเมินผลการนิเทศทาง
การศึกษาทุกคร้ังเพ่ือน ามาปรับปรุงพฒันา
ครูในการจดัการเรียนการสอนของครู 

1 0 1 2 0.67 

29 ผูบ้ริหารบนัทึกการนิเทศเพื่อประเมินการ
จดัการเรียนการสอนของครู 

1 1 1 3 1 

30 ด้านการพฒันาวชิาชีพครู 
ผูบ้ริหารวางแผนพฒันาวชิาชีพท่ีเก่ียวกบั
งานวชิาการของครู 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0.67 

31 ผูบ้ริหารจดัการอบรมพฒันาวชิาชีพครู 1 1 1 3 1 
32 ผูบ้ริหารส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรียนและปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน 

1 1 1 3 1 

33 ผูบ้ริหารน าขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน
เพื่อสะทอ้นการปฏิบติังานเพื่อแกปั้ญหา
และพฒันาผูเ้รียน 

1 1 1 3 1 

34 ผูบ้ริหารส่งเสริมครูใหไ้ดรั้บการพฒันา
ผลงานทางวชิาการเพื่อเล่ือนวทิยฐานะท่ี
สูงข้ึน 

1 1 1 3 1 

35 ผูบ้ริหารก ากบัดูแลการสร้างแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อสะทอ้นผลการจดัการ
เรียนการสอน 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก  จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
 
 Scale           Scale  CorrectedCornbach’s 
Mean           Variance         Item-              Alpha 
if Item          if Item         Total             if Item 
 Deleted         Deleted  Correlation       Deleted 
 
ดา้น1         11.8433           6.5681          .8881             .9611 
ดา้น2         11.6891           6.2280          .9329            .9545 
ดา้น3         11.6069           6.9445          .9136         .9576 
ดา้น4         11.5752          6.6620          .9270             .9546 
ดา้น5         11.5419          6.9919          .8736             .9632 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .9664 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 

ช่ือ-สกุล : นายประทีป  พรมภกัดี 
วนั  เดือน  ปี  เกดิ : 16  ตุลาคม  2522 
สถานทีเ่กดิ : อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน : 84/1  หมู่  7  ต าบลบา้นทุ่ม  อ าเภอเมืองขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น  40000 
ต าแหน่งและประวตัิการท างาน 
 พ.ศ.2554-ปัจจุบัน : นกัวชิาการปฏิบติัการ  องคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัขอนแก่น 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.  2545             : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตขอนแก่น 
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